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అంకితం 

పడి ఉన్న చోటునుండి 

అణువై నా అటూ ఇటూ 

తనంతట తానై. 

తరలలేని 

క౦ందుక సదృళ 

మంద (పవృత్తి నాది! 

నన్ను పురికొల్సి రెచ ఎకొట్టి 

తిన్న గా పరిశోధనా సమ్మ దంలో 

ముంచేసి 

తమాషా చూచిన 

నొ భర్తకు నా (ప్రాణానికి 

(శ్రీ కనకపల్లి మధుసూదనరావుకు 



నా మూరు 

పరిశోధనా విషయముగ “తెలుగు జానపద గేయ గాథిలను [గహించు 

మని యా దేశించిన సాహీత్యమూ రులు, డాక్టర్ దివాకర్ల వెంకి టావధాని గారికి 

నా కృత జ్ఞతాభి వందనములు, 

పరిశోధనా మార్గ మున, నడుగడుగున ఆమూల్యాథి పాయముల నందించి, 

పధ్శిశమము కానరాకుండ నడిపించిన సౌమ్య, ఏజ్ఞానమూర్తులు ఆచార్య ఖండవల్లి 

లక్ష్మీ రంజనము గారికి నా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతా భి వాద ములు. 

నా పరిశోధన కవసరమగు ముదిత జానపద గేయ గాథలను, కుతూహల 
చిత్తముతో తామిదివజకు సేకరించి యుంచుకొన్న వానిని, నాకిచ్చి వాత్సల్యము 
చూపిన సాహతీ బంధువులు థ్రీ పందిరి మల్లికార్జున రావుగారికి మనఃపూర్యకాభఖి 
వాదములు, 

నేనడిగినదే తడవుగ, తాము సేకరించి దాచుకొన్న గేయగాధలను 

సోదర వాత్సల్యముతో నిచ్చిన డాక్టర్ బి రామరాజుగారికి, డాక్టర్ తూమాటి 

వౌణప్ప గారికి నా కృతజ్ఞతలు. 

విషయ 'సేకరణమునకై యెదుటంబడి. సంభాషణలు నెజపీినపుడు 

ఆప్యాయముగ జానపద జీవన పర్యాలోచనమును మాటలలో పొదిగి అందించిన 

శ్రీపాద గోపాలకృస్థ మూ ర్రి గారికి, శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల వారికి, 

డాక్టర్ పాటిబండ మాధవశర్మ గారికి నా నమస్సుమనస్సులు. 

జానపద గేయ గాధా సేకరణమునకై నా శక్తి ననుసరించి, వవధ 

(ప్రాంతముల కేగినపుడు, నన్ను మన్నించి, సహకరించిన ఆయా యూరి పెద్దలకు 
కృతజ తలు, గాక్ఫ కొ లు 



శ 
మున ల్ నాకె, పలు గాథలను, తన యూరినుండి తాళపత గంధ రూ 

సేకరించి యందించిన నా సహాధ్యాపకురాలు చీ. సంయు క్రకు నా ఆశీస్సు 

నాకై, బుజ్జి కధలను చెప్పువారిని తన యింటికడ సరూ పశ పజిచ్చి, 

ల్ 
న 

వారు చెప్పు కధలను విను నవకాశము తొలుదొ ల కలిగించిన మా కళాశాల 

చరిత్రాధ్యాపకురాలు డాక్టర్ వైదేహి కృష్ణమూర్తి గారికి నా నమసా్క్థార ములు, 

పరిశోధనా వశమున, నేను వివిధ విషయములను ప్రస్తావించినప్పుడు, 

తమతమ భాషలలోని జానపద గేయగాథలను గూర్చిన సమాచారము నందించి 

“'సవకరించిన మా కళాశాల, కన్నడ అధ్యాపకలు శ్రీమతి ఇందిర, 
శ్రీ మహంతయ్య, మరారీ ఆధ్యాపకురాలు, శ్రీమతి మాయా సర్తేశాయీ, తమిళ 

భాషా ధ్యాపకురాలు శ్రీమతి మేరీ కొర్నీలియన్, సంస ్మ్భాతా ధ్యాపకులు శ్రీమతి 

మెరీబర్న్, శ్రీమతి నళినీ పరాడ్కంర్ గార్డకు స్నేహ పూరంగాభి వాదములు. 

నాతో కర్నూలు జిల్లాలోని యూళ్ళు తిరుగుటరు వచ్చి, యచట గేయ 
గాథా పవ ర్తకులు కథలు పాడుచుండగా విని (వాసి, సహా కపడిన నా సహా 

ధ్యాపకురాలు డాక్టర్ రూసన్సి లక్ష్మికి నా శుభాకాంచ్కటు. 

మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందన జానపద జన జీవితముడు గూర్చి 

వినిధాంశముల నెజింగించిన నా ససోధ్యాపకురాలు శ్రీమతి యశోదా రెడ్డికి 

నా శుభాశంసనములు. 

జానపద భాషా విషయములను నాతో చర్చించిన, భాషా శాస్తాధ్యాపకులు 
డాక్టర్ చేకూరి రామారావుకు నా కృతజ్ఞతా పూర్వక శుభాకాంతులు. 

ఈ వ్యాసమునకు శుద్ధ [పతిని _వాసిపెట్టిన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యా 

లయపు “విన్ కాన్సిన్” (పణాళిక యందు ఆధ్యాపకత్వమును నెఅపు వి, జయలశ్న్మ 

డాక్టర్ నిర్మల గార్హకు నా శుభాశీస్సుల అ 

ఈ పరిశోధనము జయ! పదముగా సాగుట కన్ని విధముల [పోత్సాహము 

నందించిన మా కళాశాల (పిన్సిపాల్ శ్రీమతి జస్సవాలా గారికి నా నమోవాక 

ములు. 

నాకు పదునే(డేండ్డ నుంచి భృతిని కల్పించి, యీనాండీ పరికోధనావకాశ 

మును గూడ కల్పించి, చల్లని చూపు చూచుచున్న, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ 
సంస్థకు నేనెంతయు బుణ (గ స్తురాలను 

మహిళా కళాశాల 

8-8, 1969 నాయని కృష్టకుమారి, 



10, 

ll 

12, 

ఏపుతూనూచిక 

ఎ 

ప్రై, "నప్రద గేయ గాధలు-నృశాస్త్ర విజ్ఞాసి.౮ ప 

జానపద గేయగాథా లక్షణ సమాలోచనము 

జొనపడ గేయు కథాంశ స్వరూపము ట్లో 

టోటమిరాంశ లు 

మా|తారాధ నాంశకః ఇలు పట్టే 

వీరారాధనాంశ ములు fa 

రాజకీయ సాంఘికా 6ళములు aa 

భాషా విశేషాంశములు జస 

వి 

'సీకరించిన గేయగాథలు కః 

జానపదుల వాడుకలోనున్న పదసమాహము ,., 

గేయ గాథల పట్టిక ప 

ఉపయోగపడిన (గంథముల పట్టిక ie 
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జానపద గయగా రు ఈర కో 

శాస్త అజానవ నృ (శై య న అం 

జానపద గేయ గాధా కల్పనము శానపద కళ (Folk Art) క 

సంబంధించిన సృష్టి. [పావీనాలంకారికులు “కళను పలువిధములుగా నిరం 

చించిది. 

Gh G9 కళ యనగా మానవ బుద్ధి జన్ఫమె, చాతుదీ మహితమె, సృష్టి ప 

రూపమై భాసించు రూప విశేషము, అని వివరించుటకు వీలునాడి. అనగా మా; 
r 

A 

వుని పనితనమును వెల్లడి చేయుచు నాతనిచే మిక్కిలి (పతిభావంతముగా తీర్చి 
దొడ్డ (బడిన యెట్టి స్వరూపమైనను కళాత్మక మైనదని పిలువబడుటకు అర్హతను 

పొందును. అది మానవుని యొక్క. కరచరణాద్యవ యవములచే తీర్చిడిద్దబడినది 
(Physical Art) కావచ్చును. లేదా, వాని మేధా వికసనము వలన రూపు 

నొందిన (Mental Art) కావచ్చును.  వీనినే కమముగా సాంకేతిక 
కళలు (Technical Arts) అలిత కళలు (Fine Arts) అనియు పిలువ 

వచ్చును. 

కాఖంతమని పిలువదగిన |పతియంశమునందును మానవుని బుద్ధి వెశ 

ద్యమును, పనితనమును వెల్లడి యగుచుండుట యవసరము. కావున, ఒకగీత, 
పలుకు, ఆకృతి, రంగు, లయ, ధ్వని వంటి మౌలికాంశములకు, మనుష్యునిచే 

నాపాదింప(బడిన విశిష్టమును, _పచురమును, నగు రూప కల్చన (Overt 

Expression) యందు కళాత్మకత భాసించు చుండును. అట్టి రూపములే కళా 

భఇండములనుటకు( దగినవి. 

1. Art and Arts - The New Educator As -VYol. 1 
P. 233 - Calcutta. 193 



తెలుగు జానపద గేయ గాథలు గ 

కీతిక వేళల యందు, మనుష్యుని మెదడు పనిచేయు పద్ధతి, జీవన 

వ్యాసంగమున నతి ముఖ్యములగు రకరకముల కార్య సాధనలయందాత (డు 

నిమగ్నుడై నప్పటి పద్దతి కంటె భిన్నమైనది. పంచేం| దియముల యనుభవమునకు 

వచ్చుచు, నెట్ట యెదుట సాక్షాత్యరించుచున్న సృష్టిని, ఆనుకరింపవలయు ననెడి 

బలీయమగు కాంక్ష మనుష్యుని యందెల్ల వేళల శాగరితముగనే యుండును. 

పకృతి పె నదికార సంపాదనము చేయవలయుననియు, దాని నధిగమింపవలయు 

ననియు మానవ హృదయము తహతహ లాడుచునే యుండును. ఇట్టి సంఘర్ష 

ణయే అనుక్షణమును, మానవుని అభివృద్ధి పధము వె పునకు పురోగమించునట్టు 

చేయుచున్న ది. ఇట్టి సంఘర్షణ యెవ్యనియందు [ప్రబలముగ నుండునో వాండు 

తమ కోళాకారు(డె భాసించును. అనంగా మానవుని యందుత్సన్న మైన ఊఉ దేక 

సహిత భావనా [ప్రవాహము భగవత్సృష్షి ననుకరించుచు నొక రూపునందగా నది 

కళయని పిలువ(బడుచున్న ది 

మానవునకు కళలను సృబించు శక్తి యెట్టిదశ యందలవడినది యని 

[పళ్నించినచో, దాని సమాధానము మనల నాదిమ మానవుని యాలోచనా విధా 

నము కడకుకొని పోవును. పకృతి యందలి సర్వవస్తువుల యొక్ష చలనము నందు 

“అయి (Rhythm) అంతర్ని హితముగానున్నది. దానికి తోడుగా (పకృతి 

యందు వివిధ రూపములలో మధుర శబ్దోత్సాదనము పాదుకొని యున్నది. 

నిత్యజీవితమున (పతి యంశము నందును. ఏదో యొక రూపమున లయాన్విత 
శబ్ద స్పూర్తి యుండుటను ఆదిమ మానవుడు గుర్తించి యుండును, దానికొక 

యాకారము నిచ్చుచు నాత(డనుకరించిన విధానమే నృత్య కళగా భాసించినది. 

ఆత(డు నీత్యము నాటవిక జీవను(డగుటచే, చెట్టు చేమల నెక్కుటలో పట్టుపడిన 
చుజుకు దనము జంతువుల పట్టుకొనుటలో పరిస్సుటమైన లాఘవము, వానికీ 

కళను వశమగునట్టుగా( జేసినది. ఈ నాంటికిని, ఆనేక భంగిమలయందు, శిర 

బాలనమునందు, ఆనుకరణమునందు, వారు చూపెడి చాతుర్యము నాగరకున కాళ్ళ 
ర్యదాయక మైనదే. 

ఇట్లు రూపునొందన నృత్యముననుసరించి గానముండి తీరవలయునను 
నియమమేదియు నాదిమ జాతులలో లేకపోయినను, వారు అడుగులు కదుపునప్ప 
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డుత్సన్న మగు లయతోపాటు సహకరించుటకు [కమ బద్ధముగా చప్పుడు 

(Rhythmical Sound) చేయు విధానముండెడిది. అందుకు రెండు కజ్ఞలు 

న్నను (కోలాట) చాలును లేడా, చిణుతలు (Rattle), భజన చెక్కులు, డోళ్లు 

వంటి యతి సామాన్య శజబ్లోత్పాదక సాధనములు ఆనాఃటి నృత్యమునకు సహా 

యాంగములుగా నుండెడివి. కట్టకు (తాడు తగిల్చి ధనురాకారమును పొంది, 

జంతువులను వేటాడనేర్చిన యాదిమ మానవుని యూహ, అదే [తాటిని మీటి, 
మధుర శబ్దోత్సాదనము చేయగలిగి తన నృత్యమునకు దాని న .గముగా తీర్చు 
కొన(గలిగి యుండును. 

సంస్కృతి పధమున పయనించు నాదిమ మానవుని యొక్క. భావ ప్రక 

టన (Expression) కధాత్మకమును, కల్పనా పాటవము కలదియునె వచన 

రూపమును (Prose) పొంద్ యుండవచ్చును. ఆప్టే, అయాన్వితమును, గాన 

ద్వితీయమునునై పద్యరూపమును (Poetry) పొంది యుండవచ్చును ఈ 

నాలుగు లత్షణములచే భాసించు నాదిమ మానవుని కళా నృష్టియె, కధా రమ్య 

మును, కల్పనా పటిష్టమును, గాన ద్వితీయమును, లయాన్వితమును, నైన జాన 

పద గేయగాథా స్వరూపమున  (పతిఫలించుచున్నది-జానపద గేయగాథా ప్రచా 

రము ఆర్వాచీనమైనదేయెనను, నా కళాసృష్టియందు పాక నత్యమును సూచించు 

లక్షణములు నెలకొనియున్నవని యొప్పుకొనక తప్పదు 

ఈ గేయగాథలయందలి కధాస్యరూపమును తజచి చూచినచో నొళ్చుర్యా 

పాదకములగు నంశములు బయల్ప్బడును. బిచ్చమెత్తు కొని, పొట్ట(బోసికొనెడి 

వీధి గాయకునకు తాను పాడు పాటలలో కధలేల కావలసి వచ్చెనో? నిజమునకు 

మనుమ్యుడు కధలల్సి, పాటలు పాడి, యేమి సాధింపదలచుకొనెను? అట్టు చేయుట 

వలన నాతడు పొందనున్న యానంద స్వరూపమెట్టిది: యను |పళ్నలకు స్పష్ట 

మైన సమాధానములు లేవు. కాని మానసిక తత్వవేత్తల పరిగణనము (పకారము 

మానవ మసిష్క_ము దుక లోపలి పొరలలో నణగియున్న కోదికలును 

(Desires) _పీరణలును, (1Mpu1lse5) ఏ క్షణమున కాక్షణము బహిర్గతము 

అగుటకు యత్నించుచుండును. నిత్య జీవన వ్యవహారమున నవకాశము లేన్ని 
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పనికి, కళారంగమునందు వ్యోపి_ యుండుటకు వీలున్నది. అందువలననే మాన 

ట్రే సిక తత్వవేత్తలు మానవ మనస త్వ పరిశీలనమునకు కళారంగమే మిక్కిలి 
యను వై నదని నిర్ణయించిరి 2 

రిక వ్యక్తి యొక్క. కోరక యెట్టిదె. నను ఆది సఫలమగుటకు వీలుకాని 

యడ్డంకులు బాహ్య ప్రపంచమున నున్నచో, నా కోరిక పలు మార్పులను, భిన్న 

రూపములను పొంది యేదో విధముగా సఫలమగు [ప్రయత్నములు జరుగునని యు 

ఆట్టి నిర్విరామ పయత్నమే సాహిత్య స్యరూపమున అద్భుత వృతాంతములను, 

వీరోచిత ఘట్టములను, అమానుషశక్తు లను కల్పించుననియు వీరివాదము. మిక్కిలి 

దుర్చులుండై న వ్యక్తి నిత్య జీవితమున వీరోచిత [ప్రసంగము చేసినచో హాస్మా 

స్పదుండగును. కాని వాండే వీర గాధలను కూర్చినను, అద్భుత కల్పనలు చేసి 

నడి వీధిలో గొంతెత్తి పాడినను, _ ఎవ్వరును నిరసింపక పోంగా మీదు మిక్కిలి 

(పశంసింప( బూనుకొందురు. ఆ విధముగా, దుర్చలు(డగు వ్యకి తన యంత 

రాంతరముల యందు దాగిన వీరము పట్ట గల యభిమానమును _పదర్శింప( 

గలిగి, దాని ననుభవించుట సాధ్యమగుచున్నది. కావున నేదేనొక కళా స్వరూ 
యును సూక్ష్ముముగ పరిశీలించితి మని ఆ రూప పరిణామము వెనుక, మానవుని 
మానసిక స్థితి గతులకు సంబంధించిన మౌలికాంశములు (Crude Eleme- 

nts) ను, అనేకములు, బయల్పడుటకు ఏిలున్నది. అట్టి కళాస్వరూపము పరిణత 

హసుడు తీర్చి దిద్దిన దగుట కంటె, అ, పతిభు(డును, పామరుండునె న వాండు 

తీర్చినదై నచో దానివలన పరిశోధకునకు మటింత మేలు కలుగును, "నాగరకత 

యొక్క ఆవకుంళనము లేని మౌలికాంశముల యునికి యిచట కాన్సించును, 
కళలు ఎ విధముగా మన సత్య _పదర్శకములగుచున్నవో, ఆదే విధముగా 
మానవజాతి చరితకు సంబంధించిన [పాథమికాంశములను (పదర్శించుటకు కూడ 
చాలియున్నవి. అట్టి విషయముల యునికి నాగరక కి శాస్వరూపమున కన్న 
జానపద కళయందు సమ్మర్షముగా కాస్పంచునని చెప్పవచ్చును, 

కక్కు లో FT క eae 

2. Dr. Padma Agarwal - Symbolism - A. Psychological study. 
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జానపద గేయగాధలయందున్న కదాక ధనమునకు గల పాముఖ్యమెట్టిది 7 

ఈ కథలు కేవలము సమకాలిక సంఘటనము లాధారముగా నల్రబడినవి మా|తమే 

యగునా ? లేక ఈ కథల యడుగున, [పాచీన నరునకు సంబంధించిన విషయ 

ముల స్ఫూర్తి యన్నదా యని బరికోధింప బూనినచో, నట్టి పరికోధనము ఆశ్చ 

ర్యమును కలిగించు నంశములను వెలికిదీయునదిగా నుండును. కేవలము కధలు 

చెప్పవల యుననెడి యుత్కంరను మాతము పోషించుకొనుచు రాగతాళయు క్త 

ముగా వీధి గాయంకుడు గేయగాథా (పచారకుండగుచున్నాడు. కాని ఆ గాధల 

వెనుక నృశాస్ర విజ్ఞాన మంతయు నెన్నియో యంశములుగా మబజుగుపడి 

యుండుట స్పష్టమగును, 

నిజమునకు కళయొక్యా స్వరూపము అది జన్మనందిన సంఘము వలన 

నిర్ణయింప(బడును. సంఘము అన(గా కేవలము మనుష్య సమాహార ము అని 

చెప్పుట సరికాదు. ఒక సంఘమునకు(జెందిన మనుష్యులు ఒకరికొకరు సహాయ 

కులుగా నుండవల యునను భావముతోడ సన్నిహితులైన వారుగా కాన్పింతురు. 

అట్టు గుమిగూడిన మనుష్యులు తమ చుట్టును ఆర్థిక ముగను, సాంమికముగను 

నొక లక్ష రామును, 'స్విచ్చా వలయమును సిర్మించుకొందురు. అనంగా తమకు 

సంబంధించిన యార్థిక సాంఘిక విషయములను తమలో తాము సమాలళోచనము 

చేసికొని (పత్యేక వ్య కిత్యముతో నిర్ణయించుకొందురు. ఇట్లు పరస్పర సహకారా 

కక్షతో నొకటిగా సమరూడియు, మజల తమలోతాము బలమగు వ కిత్య నిర్మాణ 

మును చేసికొనెడి మనుష్య సమూహమునే సంఘమనంజెల్లును. అనంగా సంఘమను 

నది,స్వయంవ్య క్రిత్వము చే నిర్ణ మించుకొన్న సంస్థ్రృతినిబట్టి వ్యవహరించుమనుష్య 

సమూహము అని నిర్యచింపవచ్చును.3 కావున ఒక సంఘముయొక్క.. అలవాటు 

లును, ఆచారములును. మత, రాజకీయాది విషయవిధానమును నియమిత ముల్లె 

యొక నిర్ద్జీత పద్ధతియందు [క్రమ పరిణామమును చెందుచు కాన్పించును ఇట్టి 

[కమబద్ధతి, పరస్పర నహకారాపేషతతో నొక గుంపుగా చేరు జంతువుల మధ్య 

నుండదు. ఇదియే జంతుసమూహమునకును, మానవ సంఘమునకును మధ్యగల 

న 
ననన 

3. Adamson Hoebel - Man in the Primitiye World. 
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(ప్రధాన భేదము. ఇట్టి సంఘముతో నవినాభావ సంబంధము కలిగిన కళా స్వరూ 
పమునందు, సొంఘిక సమస్యల స్వరూపము, నుత విషయక విజ్ఞానము, రాజు 

కీయ పరిస్థితుల పస్ఫుటత్వమును, అంతర్నిహితముగా నుండక తప్పదు. తనచే 
ఎ్రజీింపంబడెడి కళారూపము, సంఘముయొక్క, మతముయొక్క, రాజకీయ 

రిస్టితులయొక్క యంశములను ,(ప్రతిబింబింపవలయుననెడిది కళా సష్టయొక్క- 

పర మోద్దెశ్యముగా నుండును. ఈ యంశములను పరిగహింప( గలిగిన వారికి 

కళ మహ తర సందేశహారిణి యగుచున్నడి. లేని వారట్టి దానిని కేవల కళా 

ఖండముగ నారాధించి మానసికానందమును పొందుదురు. ఈ రెండవ తెగవారి 

కొజకై యుదృవించినదే కళ కళకొజకనెడి నానుడి. 

ర్ oA 

న్నీ 

సంఘమునకు వెలిగా మానవు (డెట్టు బతుక నేరండో, సంస్కృతిని 

పౌందని మానవు(డును అట్టుండలేండు. మానవుడు సంస్కృతికిని శిశువే, సం 

స్మృతిని భిన్న వర్గములకు భిన్న కాలమునకును చెందిన రకరకముల యాదార 

ముల యొక్కయు, నడవడికల యొక్కయు, “నమూనా” లను (Patterns) 

సంతరించుకొన్న సమాహార స్వరూపముగా నిర్ణయింపవచ్చును. ఇట్టి నమూనా 

లలో కొన్ని వాని ననుసరించు సంఘమున కొకప్పుడు సజాతీయములను, మతి 
యొకప్పుడు విజాతీయములును కావచ్చును. ఒక జాతిమొక్క. సంస్కృతి నవ 

గతము చేసికొనుట యనంగా నా జాతికి చెందిన మనుష్యుల యొక్య వివిధ 

కాలములలోని, వివిధావస్థల యందలి, సంఘజీవనము పరికీలించుట. ఈ విధ 

ముగా సంస్కృతికి సంఘముతో విడదీయరాని సంబంధమున్నది. సంఘము 

యొక్క- [పాబల్యమును స్పష్టముగా పొందిన కళల యందు ఒక బజాతియొక్కం 

సంస్కతియు _పతిబింబించుట తప్పనిసరి యగుచున్న ది. 

కళా స్యరూపములై న జానపదగేయ గాధల యందు (పతిభలించుచున్న 

(ప్రాచిన సంస్కృతియొక్క_ స్వరూపమును, సంఘజీవన విధానమును, ఎట్టిదని 
పరిశీరించుట యాన కిదాయకమగు విషయము" 

అధునాతన సాహిత్యము వలన |పాచీన మానవుని సౌంఘికాంశములును 
వానికి(జెండిన సాంస్కతికాంశ ముల్లును, తెలియుటకు వీలున్న దాయనునది పటి 
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ష్టమగు సందేహమే. కాని యీ కింది పట్టికను పరిశీలించినచో, పాజ్మానవుని 

యొక్క సాంస్క్యూతిక విషయ వివరణము చేయు నృశాస్త్ర విజ్ఞానమునకును, 

సాహిత్యమునకును, గల సంబంధము స్పష్టమగును. కళారూపమగు సాహి 

త్యము, |పాబీన మానవ జాతికి చెంది, మణుగుపడిన, విజ్ఞానముయొకగు- పలు 

శాఖలతోడ నెట్టి సంబంధమును కలిగియున్న దో తెల్లమగును., 

నకాస్ర్రుము 

(సాంస్కృతిక విషయ సంబంధి) 

Cultural Anthropology 

నరవర్గ చరిత నరజాతి చర్మిత భాష 

Ethnography Ethnology Language 

భాషా శాస్త్రము సాహిత్యము 
Linguistic§ Literature 

నృశాస్త్రము 
(సాంఘిక విషయక సంబంధి) 
Social Anthropology 

వాం a 
బంధుత్వము ఆర్థిక శాస్త్రము (పభుత్వము, చట్టము మతము, తాంతికత 

Kinship Economics Law& Govt. Religion & 

Magic 

ఒక జాతికి ఆదినుండియు లభ్యమైన సంస్కృతిని గూర్చి పరిశోధన 

చేయునపుడు ఆ జాతి మాట్లాడెడి భాష పధమ గణ్యమగు విషయమగు ననుట 

లో వి|పతిప తి లేదు. భాష, అచ్చులు, హల్టులు, ధ్వనులు, వాక్య నిర్మితి మొద 

లగు నంగములతో గూడిన భాషాశాస్త్ర విషయ మొకటియు, వ్య క్రియొక్క 

భావన, కల్పన, అభిప్రాయ నివేదన మొదలగు బుద్ధి సంబంధియగు నంగముల 

తోంగూఢిన సాహిత్య మొకటియునుగా నేర్చడుచున్నది. ఒక జాతికి, వివిధ 
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దశలయందు లభ్యమైన సాంస్కృతిక పరిణామములను ఆయా కాలముల యందు 

దృ వించిన సాహిత్యము భ|దము చేయును. కావుననే కళల కెల్ల తలంమానిక 

మగు, సాహిత్యము ఒక జాతియొక్త మతము, (పభుత్వము న్యాయము, మనమ్యుల 

మధ్య నెలకొను సంబంధములు, ఆచారములు, మొదలగు నంశములను వివరించు 

టకు శకి కలదగుటయేకాక, ఆ జాతియొక్య వివిధ వర్ల ముల చరితను, భిన్న 

వంశములను గూర్చిన సమాచారమును (_పస్స్ఫుటము చేయంగలిగి యున్నది. జాన 

పట సాహిత్య మునకు చెంది, కళా స్యరూపములుగా నెన్న(బడిన ఊనపద గేయ 

గాధలయందు, అతి |పాబీన కాలమునకు చెందిన మత సాంఘిక రాజకీయ విధా 
నములును, నరవర్గ (Ethnography) నరజాతి (Ethnology) చరి[తలకు 

సంబంధించిన విషయములును, (పస్పుటము కాంగలుగుటకు వీలున్న దా 7 

నిజమునకు, నేడు లభించుచున్న ంతలో తెలుగు జానపద గేయగాధల 

కాలమును నిర్ణయింప(బూసుకొన్నచో, నేవియు, కీ.శ పం|డెండవ శతాబ్దికి 

నావలికాలము నకు(జిందినట్లు గా కానరావు. ఇంత అధునాతనములై న యీ 

గాధలు, ఆతి పాచీశములగు, [పాజ్మానవుని మత, సాంఘికాంశ ములను పొం 

దించుకొని యున్న వనుట యెట్టుసమంజసము ? అని పశ్న యుద్భవింపవచ్చును. 

జానపద గేయగాధలకు |పచారము, శ్రీవాథుని వంటి పండితుల యాదర 

ణము మూలమున మిక్కిలి యర్వాచీన కాలమున విద్యావంతుల సమాజమున 

క న్పట్టుట నిజమే. అంతమాతమ.న వాని పుట్టుక మక్కలి యర్వ్యాచీన కొల 

మునకు(జెందినదని నిర్ణయించుబకు వీలులేదు. ఆట్టని వీని ప్రాచీనతను, కాల 
మును బట్టి, నిర్ధారించుట కనువగు గేయగాధలును నేండు లభించుట లేదు, 
పాచీన కాలమునకు(జెందినవియే యనను, నవి లిపిబద్ధములు కాకపోవుట వల 

నను, మౌఖిక [ప్రచారము మాతమే కలిగిన వగుట వలనను, వాని కాలమును 

ఇద మిత్ధమని నిర్ణయించుటకు వీలులేదు కాలనిర్ణయము చేయుటకు వీలుగలిగిన 

చారి తికాంశములేవైన లభించినచో నవి యర్యాచీన కాలమునకు చెందినవిగానే 
యున్న వి. 

ఏని కాలమెంత యర్వాచీనమైనను, వీనియందు _పస్ఫుటమైె, జానపదులచే 

నభిమాని-పబడిన కథాంశము, చారి తిక పాధాన్యము కలదిగా నెల్ల యెడల 
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కాన్పింపదు, సమకాలిక సంఘటనలకు జానపద గేయ గాధా (పవ ర్తకుని దృష్టి 

లో నెక్కువ ప్రాముఖ్యము లేదు వంతపాట గాడు చెప్పెడి రష పధానాంశ ము 

అలో నెక %-డ యేని సమకాలిక సంఘమును స్పృశించు సంభాషణ లుండవచ్చును 

గాని, యీ గాధలు మౌఖిక (ప్రచారము. కలిగిన వగుటచే నట్టి సంభాషణలకు 

స్థిర త్వముగాని, యవి లిఖిత రూపమున భదపడుట గాని జరుగదు. కావున నవి 

ఒకవ్య క్రినుండి మజశియొక పసారమునకు భేదించుట జరుగును. కావున వీని 

యందలి యితివృ తమును (Plot) బట్టి కాలమును నిర్ణయింపంగలుగుట సొస 

గని పని. 

లొని వీనియందు చెప్పంబడెడి కధాంశ స్వరూపమునకు (Story Elem- 

ent) ప్రాచీనత నాపాదించుటకు వీలున్నది. కధలన్నియు కొన్ని మూసలలో 

నిముడ్చుటకు వీలగునట్టుగా నమగుటవలనను , అట్టి కథాస్యరూపములు పా కన 

దశనుండియు నాదిమ మాళశవునకు లభించినవిగా నాయ జాతుల పురాగాథల 

(Myths) వలన స్పష్టమగుచుండుట వలనను, నవి _పాచీనములే యని నిరా 

రింపవచ్చును. 

జానపద గేయగాధలలోని కథాంశమునకును పురాగాథాంశమునకును 

పోలికలు కలవను విషయము ముందు (పకరణములలో వివరింప(ంబడును. 

పురాగాథల (Myths) స్వరూపము అతి ప్రాచీన దశయందు నక్టిష్ట 

మను, సరళమును, కాంగా పరిణామ దశయందు చిక్కులతో డను, కల్పనల 

తోడను, కూడుకొని యున్న దిగా కాన్పించును. ఒక జాతియొక్క- నమ్మక ములు. 

ఆచారములు, ఆ జాతికి |పౌచీన కాలమునుండియు పరంపరగా సంక మించు 

చున్న పురాగాథల వలన స్థిర పడును. అనయా నొక జాతియొక్క- పురాగాథల 

యందు మత విషయకమగు (ప్రాధాన్యమును, పవితతయు నుండుటయేకాక , 

అవి, ఆ జాతికి అనూచానముగ లభించు నమ్మకములకు నడవడికలకు మూల 

స్థానములై రూపొందుచున్నవి.* అంతమా తమున ఏనిని సత్యాంశ ముల (పతి 

4. Felix M. Keesing - Cultural Anthropology World View 

Kuowledge & Belief Religious system P.336. 
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బింబములని గాని, లేదా, వీని యందలి కధనమంతయు కేవల కల్పన మనిగాని 

చెప్పుటకు వీలు వేదు. ఇవి, కొన్ని యెడల సృష్టిపుట్టుకకు సంబంధించిన వివ 

రమలను తెలియజేయు గాదలుగను, కొన్ని యెడల నాగరక పపంచమున స్థిర 

స్థానమును పొందిన పలు మత స్వరూపముల యొక్క. మౌలిక వీజములను 

సంతరించుకొన్న కథలుగను, కాన్చించుచున్న వి 5 వీనియందు అధి మానవాంశము 

యొక్క_ స్పష్టీకరణము, విశ్వోదృవము, చరాచర వసు సంచయ నిర్మాణ 

క్రమము, మానవ సృజన, సీతనియమముల కట్టడి, మతాచార విధులు, సాంమి 

కాంశములు, మొదలగున వన్నియు స్పష్టాస్పష్టముగ కాన్సించుచుండును, కావున 

వీనిని ఆదిమ మానవుని కాంతా పూరితమగు నాలోచనల యొక్క కల్పనాత్మక 

మగు స్వరూపముగా నిర్ణయింప వచ్చును.క అవి మనుష్యుని యాలోచనల కధీన 

ములుగా రూపునొంది, సృష్టికి (పతిసృష్టి యన(దగినవిగా నున్నవి. 

పురాగాథల యొక ముఖ్యధ్యేయము, ఇతర కధలకు వలె, కేవలము విను 
వారికి నౌత్సుక్యమును కళిగించుట మా[తమే కాదు ఆపే కేవలము చారి|తిక 

సత్యము వెళిబుచ్చుటయు, వాని గమ్యము కాదు. కాశగా ఆవి, ఒడ జాతికి 

సంబంధించిన జీవన విధానము యొక్క మౌలిక రూపమును, దాని యందలి 

యాచారముల యెక్క- [పాథమిక స్వరూపమును సంతరించుకొని, యొకానొక 

(పొక్తన సత్యమును (Primitive Reality) వివరణాత్మక ముగా దెలుపు 

సిద్ధాంతములు 7 (Statements. అంతేకాక ఇవి, మానవుండనుభవించుటకు 
వీలులేని విషయము లను గూర్చి, యాతండు కల్పనాత్మకముగా వివరించుకొనిన 
యూవాల సమాహార స్యరూపమనీ చెప్పవచ్చును. 

వీనియందు (పతిబింబితమైన భూతకాలపు స్థితిగతులను [గహించుటవలన, 
నొక జాతి తానాచరించుచున్న మత |పధాన కర్మకాండను( Ritual), తానవ 
కో స 

6. Benedict - Myth - Encyclopaedia of Social Sciences - 1931, 
7. Malinowski ~ Myth in Primitive Psychology. 
ఈ. Kluckhohn. C. - Myths and Rituals - A General Theory -~ 

Harvard - Theological Review = 35; Pp. 45-79. 
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లఅంబించుచున్న నైతిక విధానమును, (Moral action) సమర్థించుకొని 

వాసిని [క్రమము తప్పకుండ పాటించుట కలవాటుపడును. 

వీనియందు సృష్టి ప్రారంభము, విశ్వోదృవము, వివిధ జీవుల యొక్కయు 
వసువుల యొక్కయు పుట్టుక, త్రీ పురుష సమ్మేశనమున మానవ వంక విస్తర 

ణము, జల [పళ యముల యందు నాశనమైన సృష్టి పునః పారంభింపంబడుట, 

మొదలగు నంశములు విరివిగా వివరింపంబడుచుండుటయే కాక వీరతా స్పూ ర్తిచే 

నసాధ్యకార్యములను సాధించి జాతికంతటికిని మేలుచేయు వీరుల కధనములు, 
దేవతలకును, మానవులకును మధ్య రాయబారులగు దై వాంశగల వ్యక్తుల కథన 

ములు, వంశపురుషుల కథనములు కాన్సించును. మణి యు [గామములను, జను 

లను, పశువులను రక్షించి కాపాడు రక్షక దేవతల (Guardian deities) 

కథ నములు కాన్సించును. 

పైన పేర్కొనిన యంశములన్నియు జానపదగేయ గాథలయందు [ప్రబల 

ముగా కన్పట్టుచునే యున్నవి వంశకర ల కధనము, వీరారాధన, మాతృ పూజ, 

దై వారాధన, జంతు (పాధాన్యము, మం తతంత (పాబల్యమువంటి యనేకాంశము 

లలో సీ పురాగాధాంశము (Mythical Element) చొఆంబారి, యీ గేయ 

గాథలను [ప్రాచీన దశా వైభవ సమువేతములగు కళాఖండములుగా తీర్చి దిద్దు 
చున్నవి. 

పురాగాథలకు [పపంచ పరివ్యాప్త ముగా పోలికలు కాన్పించుచుండును,. 

ఈ యంళములను పొదుగుకొనుటచే జానపదగేయగాథల (Ballads) యందును 

(పపంచ వ్యా పముగా పోలికలు కల యంశములున్న టుల మనము గమనింప 

వచ్చును. జానపదగేయ గాథలయందు (పమఖ వ్యకు లను, సమకాలిక సంఘట 

నలను చెప్పవలసిదచ్చి నపుడై నను, వానికి పురాగాథాంశ ములను వోలిన యంశ 

ములే యనుబంధింపంబడుటచే, నొక విధముగా జానపద గేయ గాథలు పురాగాథ 

లను (ప్రచారము చేయు సాధములగుచున్నవి. కావున నాగరక (ప్రపంచమున (పవ 
ర్హితములగు వీనిని, ఆతి (ప్రాచీన కాలమున జననము నందిన పురాగాధాంశములను 

పొందించుకొ న్న శానపదకళా స్వరూపములుగా స్వీకరింపవచ్చును. అనంగా నీ 
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గేయ గాథలయందు |పాశ్యానవ జాతికి సంబంధించిన సృష్టి విజ్ఞానము, మత 
విషయక పరిజ్ఞానము, అంతర్సి హితములై యుండి మనకు, _పాజ్మానవుని 

sy Ay మా టు 

యాలోచనా [క్రమమును సూచించుటకు సమర్ధ ములగు చున్నవి. 

ఈ గాధల యందు పన్ఫుటములై న మత సంబంధియగు నంశములు 

గూడ ప్రాచీన మానవుని మత పరములగు నంశములను తెల్ల ము చేయుచున్నవి. 

[పాజ్మానవ కళా స్వరూపమునందు మిక్కిలి _పముఖనుగా కాన్చించునది 

మతము. ఈ నాడు మతమునందుగల వె విధ్యమును, బహురూపములును పలు 

దై వములును, అచట కాన్పింపవు. కాని యో నాటి మత స్యరూప మునకు మౌలి 

కాంశమన6దగిన అధిమానవాంశమునకు అచట చోటు గలదు. అన6గా తొలు 

దొల్శటి మత భావన కేవల నుతి మాకఘషమగు శక్తులపె (గల నమ్మకమున 

నేర్పడినది మాతమే కావున దానికి నీనాడు నెలకొని యున్న ఆధ్యాత్మిక మును 

గంభీరమును నగు నర్ధములేదు. 

ఆదమ మానవుడు తనయెదుట మరణించుచున్న మనుష్యులను జూచి, 

తాను కనెడి కలలనాకళించుకొని, తనకు వివరించుటకు సాధ్యముగాని రోగముల 

యొక్క- యౌద్ధత్యమును [(గహించి, తన యనుభనమునకు ధాని అమానుష 
శ క్తి యొక్క రూపకల్పనము చేసికొనెను. అదియే [పాజ్మానవుని మత స్వరూప 

మునకు మూల వీజము. మరణించిన వాని యాత్మ, తనకు నివాసస్థలముగానున్న 

శరీరమును విడిచినను, నశించిపోదు. బాహ్య (పపంచమునందలి చెట్టు పుట్టలను, 
కాయి అప్పలను, వివిధ జంతువులను, నాశయించి యుండును. అట్టాశయించిన 

యాత్మకు _పత్యేకమగు రూపకల్పన లేదు. కేవలమొక రాతినో, కొయ్యనో 
దానికి చిహ్నములుగా నిలువ బెట్టుకొని భయ సం భమములచే దానిని [పసన్నము 
చేసికొనెడి పద్ధతులు ఆదిమ జాతుల యందెల్ల యెడల వ్యాపించియుండెను. ఇట్టు 
భగవద్భావనకు ముందు [పాజ్మ్యానవునకు గల యాత్మభావనయే యాత్మారాధన 

9. E B. Taylor - Animism - Primitive Heritage ~ An Anthro- 
pological Anthology M. Mead & Nicholas Calas. 
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దశ (Animism) యందు స్థిర పడినది 10 ఈ యాత్మకును హైందవ వేదాంత 

విదులు రూపు నొందించిన యాత్మకును చాల భేదమున్నది. మరణానంతరము 

శరీరమును వదలి బహిర్గత మై (వకృతియందలి వివిధ్య్వవస్తుచయము నాశయించి 

రహించిన జీవము, లేదా పాణము, [పాచీనుని యూత్మోరాధన దశయంద లి 

యాత్మ ఈ యాత్మయె నాగరక మానవుని ఎవిధ మతములయొకగి- సుపరి 

ష్కృత రూపములకు (ప్రాతిపదికగా నున్నది 

[ప్రాచీన మత పరిణామ క్రమమున కాన్పించు, ఆత్య్మారాధన(AnIimMism) 

భూతారాధన (16౦15151) పితృదేవతారాధన (Manism or Ancestral 

worship) జంతు పాధాన్యము (Totemism) మ్మాతారాధన (Mother 

Goddess worship) దై వారాధన, వంటి యంశము లెన్ని యేని జానపద 

గేయ గాథలయందు చోటు చేసికొన్నవి. 

మతమునకు గేయ గాథలయందు (ప్రాముఖ్యము కలుగుటకు కారణ మెమి? 

మన స్త త్వళాస్త్ర రీత్యా పరిశీలించినచో మానవునకు చిన్నతనమునుండియు దైవ 

భక్తి యేర్పడుట కనుకూలమగు వాతావరణము సంఘములో నుండును బిడ్డ 

బుద్ధి తెలిసిన నాటినుండి యు తండికి భయపడుట, వాని యాజ్ఞాకు లొంగుట మన 

మెజింగిన విషయమే. తాను స్యతంతించి చేయుటకు వెనుకాడెడి పతి చిన్న 

పనికిని తండి వద్దనుండియో, దగ్గణి వారైన పెద్దలనుండియో, సహాయ సందే 

శములకై యెదురు చూచుట ఆ బిడ్డకు విడరాని విధముగా నలవడును, పెరిగి 

'పెద్దవా(డై నను ర క్రమునందు జీరిత మెన యీ లక్షణము వానిని తండికి 

బదులు దై వమునకు విధేయునిగాంజేయును. దై వభ క్రి కట్టు మానవునిలో స్థానము 

లభించుచున్నది. 

అంతేకాక దై వమును మానవుండా శయించుటలో మతియొక బృహ।|త్స 

యోజనము కన్చించుచున్నది. జీవితమున తనకు లభ్యముకాని యంశ మే దేని 

యున్నచో దానిని కేవలము తన యసమర్థత వలననే తాను పొందలేక పోయితి 

త రలోరుల లలత ననా రానా చు RRR DRL LRRD న చత BBLS PLL Rar TER RTI LL TRA LRTTR TR నను PTET STREP TRL RETR LETT TR RTT TTT ITT 

10. E. B. Taylor - Primitive Culture - London - 1871. 
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అ నను జ్ఞానము మానవుని యహంకారమునకు (Ego) పెద్ద దెబ్బ. అట్టి సమ 

యములందు, అపజయమునకు కారణము తానుగాక యితరు(డని నమ్ముట వానికి 

శాంతినిచ్చును. దై వకృతము కావుననే యొక కార్యము సానుకూల పడ 

లేదనియు నట్టు జరుగకుండ నడ్డుట తన శక్రిని మించినదనియు సమాధానము 

చెప్పుకొనుటవలన వాని యహంకారము పరిరక్షింపంబడి మనశ్శాంతి కలుగు 

చున్నది జీవిత మహాసమరమున నడుగడునశు నెమరు దెబ్బలు తినెడి మానవుని, 

నిసృహనుండి, నై రాశ్యము నుండి రక్షించి, శాంతి కల్పించి, యాశను పూరించి, 

వాని దృష్టిని భవిష్యత్తు వై పునకు తిప్పునది దై వభావపయే కావున, _అతర్మి. 
తములును, విషాదకరములును, చంచలములును, హటాత్సంభవములు నగు 

పెక్కు. సంఘటనలు నిరంతరము వాటిల్లు నీ [ప్రపంచమున మనుష్యునకు నిర్భ 

యత్వమును, క్నేమభావమును, కలిగించుచు, పెద్ద బాధ్యతను నిర్వహించు శకి 
గలది మత మొక్కటియే యని నిద్ధారింప బడిశది.!! మత సంబంధమగు నంశము 
లకు  _పొక్చార్మితక యుగము (Pre Historic Age) నందలి గుహా 

చితముల (Cave Arty యందు స్థానమున్నట్లు కన్సించును. అచట నాట 
వీకుల పూజా విధానములు, అధిమానవాంశములక క ల్పింపఒడిన రేఖా మాత 
రూపములు కాస్పించుచున్న వి. 

మతమునకు సంబంధించిన కార్యక లాప మంతయు వివరణము నాకించు 
నది. వివిధ జాతుల యందలి రకరకముల యాచారములకును, నడవడికలకును, 
ఆయా జాతుల మతముల యందు వివరణాత్మక చర్యలు కాన్సించును. పపంచ 
మున మానవుని సృష్టే, పెరుగుదల, వాని శక్తి యుకులు, ఈ శకులను పట్టి 
యాడించు భగవద ౦శముయొక్క_ కల్పన, జాతిని సురక్షితముగను, ఉప దన 
రహితముగను నుంచు చర్యలు, జాతికి సంబంధించిన యాచారాదికముల కట్టు 
బాట్టు.మొదలగు నీ విషయముల కని ఇంటికిని, అ జాతీ యొక్క. మత ముఖమున 
వివరణాత్మకమగు సమాధానములు పొందుటకు వీలగును. మతమునకును, ఆ 
లతలు. 

Il. Kluckhohn - Myths and Rituals - A general theory - Har- 
ward theological Review - 35. Pp 45 - 79, 
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మత ములను చేపట్టిన జాతియొక్కూ సంస్క్భతికిని, అవినాభావ సంబంధము 

కలదు. సంస్కృతీ వికాసమున మతమునకు గల స్థానము గొప్పది. మానవ 

సంసగ్చ్బాతిని వె క్రడిచేయు, నొక జాతి యందలి వ్య కుల జనన  మరణముల 

యందు, వివాహములయందు, గర్భధారణ, యు క్రవయస్సును పొందుట మొద 

అగు కార్యక లాపముల యందు నవలంబింవబడెడి యాచారముల వెనక మతము 

_(పచ్చన్నముగా నుండియు [పాముఖ్యమును వహించుచున్నది. అక్ష వ్యావసాయి 

కుడు నిర్వహించు, నారు పోయుట, పంటనూర్చుట మొదలగు |క్రియల యందును, 

వేంటగానికి సంబంధించిన, వన పయాణము, మాటువెట్టుట, జంతువును బంధిం 

చుట, వధించుట. మొదలగు (క్రియల యందును మత _పాధాన్యమును సూచించు 

నంశముల |పమేయము కలదు, పశుపాలకులు పశువులను మేపునపుడు, జాలరులు 

చేపలు పట్టునపుడు,ఆప్రే వివిధ వృత్తుల వా రాయావృ త్రి పరములగు చర్యలను 

[పారంభించుటకు ముందు, జరుపు నాచారములలో మతచర్వలు |పస్పుటముగా 

కన్పించుచునే యుండును. 

మతము మానవుని యొకగా నైతిక స్థాయిని పెంచునదిగను, వాని 

వవ రనను సరిదిద్ది, సంఘమున నొక కట్టుబాటును, వికాసమును కలిగించునది 

గను నున్నది. సాంఘిక ములగు ననేకమ లగు నాచారములు నమ్మకములు, కతి 

లేని స్థితిని పొంది వెలుగుటకు మతము కారణమగుచున్నది. 

దీనికిట్లు ఒక జాతియొక్క- సంస్కృతి తోడను, సాంఘిక వ్యవస్థ 

తోడను, సంజంధమున్న ప్రే, ఆ జాతికి సంబంధించిన రసదాయకములగు కళల 

తోడను అవినాభావ సంబంధము గలదు 12 సంగీతము, నృత్యము, చిత లేఖనము 

సాహిత్యము మున్నగు అలిత కళలయందు మత, పధానముల్తె న యంగముల 

యునికి (పొక్చార్మితిక యుగము నుండియు కన్పించుచునే యున్నది. 

పురాగాథలయందు (Myths) కన్సించు రసవంతములె న భావనల 

కును, కల్పనాత్మకములై న రమ్యోహలకును మతము మౌలికాలశమును అందించు 

కప RL NE No 

12. Felix M. Keesing - Cultural Anthropology — The Science 

of Custom -- ౨, 328. 
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చున్నది. అట్టి మతము లేని మానవ సమాజముండదు. మత విషయకములగ 

నంశములతో సంబంధము లేని | పాజ్మానవ జాతులేవియు నీనా(టికిని కను, 

గొనంబడలేదు కావున (పాచిన మానవుని కల్పితోహల సమాహార స్వరూపముగా 

నెగడిన పురా గాధలయందును, పూాగాధా లక్షణముల నధికముగా సంత 

దించుకొనిన జానపద గేయ గాధలయందును, సంస్ట్పృతికిని, సాంఘిక వ్యవస్థ 

కును పునాదివంటి మత స్వరూపము కానరాకుండ నుండుట యసంభవమగు 

విషయము, 

కావుననే జానపదగేయగాధల యందు పదింట తొమ్మిది పాఖ్ళ, మతమే 

(పధాన వస్తువుగా నెగడిన గాథలే కాన్సించుట సహజము, ఈ గాధల యందలి 

గామదేతల కథలు, దెవ సంబంధమగు కథలు నిట్టివే. కథ యెట్టిదై నను, 

కధావశమున వ ర్థింపంబడు సాంఘికాచారములు, నమ్మకములు, మం తతఠతం త 

ముల _పాధాన్యము, దైవ భావన, జంతు [పాముఖ్యము మున్నగు విషయము 

లన్నియు ప్రాచీన మానవుని మత న్యరూపమును వివరించుటకు: దగియుశ్చ వి. 

ఈ విధముగా జానపద గేయగాథలయాదు సంస్కృతి, సంఘము, 

మతమువంటి యంశములతో వరిపుష్టమెన నృకళాస్త్ర విజ్ఞానము పలు ముఖముల 

(పతిభాసించుచున్న ది. 

వానియందు నిగూఢ ముగానున్న (పాచీన విషయ పరంపర, విమర్శ 

కులును, పరిశోధనా చక్షువులునై న వారిని సమాక ర్షింపవచ్చును. కాని సామా 

న్యుని మానసమును గూడ నాకర్షించు లక్షణము వీనియందు కానవచ్చుచున్న ది. 

ఆ లక్షణము యొక... స్వరూప మెట్టిది 2 

సాం పదాయిక మగు సాహిత్యమున రసభావాలంకారములకు స్థాన 

ముండుట వలన నవి సహృదయ హృదయ రంజకములె పండిత పామరజన 

మనస్సమాక ర్షణము చేయ! గలుగుచున్న వనవచ్చును. గేయ గాథఅ యందు 

[పాచీనాలంకారికుల నిర్వచనమునకు లోంబడు సత్కావ్య లక్షణము లున్నవను 

ఓకు వీలు లేదుగదా ! వీని యందు అలంకారికుల పరీక్షకు నిలచు రసముగాని, 
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కఏగత |పతిభా వ్యుత్పతుల పదర్శనమగాని, నెలకోని యున్న ట్టు చెప్పలేము, 

మగు, వ్యవహార వితము, శివేతర కతి, సద్యః పర 

సమ్మితత, మొవఐగు అక్షణముల పొలయవయు వీనియందు 

కాన్సింపపదు. 4 బ్రాలంకార ముల గుప్పింపు, ఉప మో త్చేంకాద్యలంకారముల 

సమ్మర్షము, రమణయార్డ [ప్రతివావనము వంటి లక్షణములేవియు వీనియందు 

[పముఖకమిగా కొన్సింపవు, అయినను నివి జననూనసము ఎ నంఐరించు కళా సరూ 

పములు (Popular Art) 77 నెన్న (బడుచున్న వి. 

ఇదిట వశాకారుండు సంచదుమునంపలి సామాన్యవ్యకి,. ఆతని జీవన పద్ద 

తులును, సంఘములోని సగటు నునుష్ముని యొక్క జీవన పద్దతులును, నొకటే 

స్తాయికి చెందినవి అతసి యలవాటులు, ఆశయములు సాధారణములై న యూ 

కు మాము టు రగ లూప్పు Ty కూప దిగ యుత వు జానపద” ము శారా 
(arm 

Crea స్ట SIMS OTITIS SES (గ్రహించిన విషయములనే 

పొఎగి, పురాగాధలతో జోడించి, గేయ గాథలను మచి యుద్చుట గుర్తింప 

దగిన యంశము. నిజమునకు సాహిత్య విమర్శకుల యభిపాయానుసారము కళ 

యనునది మన జీవితములు (పతిభింబించునట్లు మన కొజకే నిర్మింపంబడిన 

[(ప్మకియ.]] ఈ సిర్య్వచ నమును అక్షరముల పాటించు కళాకారుండు, జానపద 

గేయగాథా |సష్ట. సామాన్యులు, తమ జీవన విధానమును, తమ యనుభూతులను 
తాము పాటించు నొచార వ్యవహారములను, తమ బుద్ధికి సులువుగా నర్థము కా 

దగిన మత సాంఘిక రాజకీయ పరిస్థితులను, తమ విశ్వాసములను, ప 

గాథలయందు, దర్పణమున స్వబింబమును చూచుకొన(గలిగినట్టుగా, దర్శించు 

టచే సీ ఉళలు జశజీవనమున వ్యాప్తి యెక్కువయ్యెను. 

అంతేకాక ఈ గేయగాథలు గాన ద్వితీయములై నవి. కించిదంగ చాలనము 
తోడను వాద్యముల సహాయమునను వంకపాట గాండ తోడ్చాటు వలనను పవ 

anal 

13. William. K. Wimsatt. Jr. & Cleanth Brooks. Literary 

Criticism -- A short History - P. 457. 
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ది ంపవలసినటివి. వీనియందు సాహిత్య లఅకణములక ంమె నాటక లక్షణములు 
మానో రు 

విడివిగా నుండును. జనులు వీనిని కేవలము విని యానందింతురనుటకంషె, నీ 

గాథా (పవర కుల యంగ చాలనము, ముఖ వికారాదులు, గాధా (పవర నమునండు 

హపంబడు చాతుర్యము, మొదలగు లక్షణములను చూచి యానందింతురనుట 

సమంజసము. 

ఇట్లు వీనియందు [ప్రాముఖ్యము వహించు సామాన్య జన జీవన విధాన 

మును, నాటకీయతయు, గాన లక్షణమును వీనిని జన మనస్సృన కర్షక మగు 

కళా స్వరూపములుగా తీర్చి దిద్దుచున్నవి. 

పామరులొకందుకు వీని నామోదించుచుండగా, పండితులొకందుల కై పని 

నధ్యయనము చేయుట యవశ్యకర్త వ్యము. 

పద కవితలనియు, పామర జనమల్టుకొను కల్లబొల్లి గాధలనియు, భాషా 
సౌష్టవములేని యప పయోగముల కుప్పలనియు, పసన చిన్న చూపు చూచుట 

కంచె, నట్టి దోషములను, సహృదయతతో నొప్పరికించుట పండిత లోకము 

యొక హృదయ వై శాల్యమును చాటును. నృశాస్త్ర (Anthropology) 

సాంఘిక శాస్త్ర (Sociology) నరవర్గ (Ethnography) నరజాతి (61 

nology) శాస్త్ర, పురా (Mythology) శాస్త్ర విజ్ఞానములకు వెలుంగు 

నిచ్చుచు నివి యందించు ననేకానేకాంశములను [గహించుటయే ధ్యేయముగా వీని 
నధ్యయనము చేయుట జిజ్ఞాసువుల క వశ్యకర్న వ్యము. 

నేండు తెలుంగు దేశమున [పచారమున నున్న జానపద వాజ్మయము 

నంతటిని ఒక పట్టిక [కింద నమర్చుటకు విలున్నది. 
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ఈ పట్టికమ పరిశీలించినచో, పామరులయందు, కథావిరహితములగు 

శృంగార, పారమార్థిక, పార్మిశామక గేోయములకంటె, కథా సహితములె న 

గేయముల కే ఎక్కువ విదివియు, వ్యా_ప్రియు నున్నట్లు కాన్సించును. అందునను 

జానపదులలో వ్యాపించు గాధలు, గాన సహితములు కాకుండునట్టివియు కలవు. 

వేపి బట్టి చూచినచో, జానపదుఃడు కథకే యెక్కువ ప్రాముఖ్యము వచ్చె 

ననియు, ఆ కథయందు, నరశాతికి వెండిన [పాచిన విజ్ఞానమును టు 

గహింపవచ్చును. ఆ కథాంశమె, వారి సాహిత్యమునందు సహస ముఖముల 

తోడ (పతిభాసించుచు, జన మనస్సృమాక రక్షణము చేయుచున్నది. 



జానపద గేయగాథా లతణ 

సమాలోచనము 

“జానపద గేయము యొక్క. లక్షణములను గూర్చి సమగ చర్చ 

చేయుచు, దానికొక సునిశ్చిత స్వరూపమును నియమించినారు డాకార శి, రొ 
వం 

న శ్ 

రాజుగారు ! ఆయన, రన కంటెసు ముందు, పలువురు ఎట్లా పొడిన డానప 
శో 

వాజ్యయము, జానపద సాహిత్యము,( బ్రపంచాగ్నుఎ ఆదినారాయణ౪ గ్ర, ఉన్నవ 

లక్ష్మీనారాయణ, శ్రీ పేకుమళ్ళ కా మెశ్వురరావు, శ్రీ హరి ఆదిశేషువు, శ్రీ నెదు 
Ss Wadd ప్రభృతులు.) పనా య. (శ ఖండ పల్లి అయ్య 

రంజనము) పసం షక (శ తల్హావయల sn శంకర సాబు) అనాదృత 

వాజ్యయము | శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర, ట్ర) విత లు, (శ్రీ వెటూతె 

పభాకరశళాన్రీ ), దేశి సారన్యతము, (© శ్రీపాద గోపాల 5 వాటం స్రీ కొత్త) 

అను సే ర్థలో నాయన శా నానపదశబ్ద మే ముగ్ద టు; అ 

వాగ్దళా చివ్నా సంశోభితమునై న పల్లె _పజఎ మ మ వ 

చేర్చదగ్గ 3 (యని యభి|పాయ పడె స నేనును ఆ పదమినే సీస దంచుడు జన 
bw 

జా 

పదగేయ సాహిత్యము నందొక శాఖయె వెలసిన గయాధథి లవణ నమా 

తోకనము చేయ నుత్సృహించుచున్నాసు 

౪కానపద గళనాళ వినిర్ణతములై, యసంసతములై యక్షరగణ 

నిబద్ధములు కొనివై . కేవల గేయగుణమును కలిగియుండుట మ కొక, కించి 

న్నృృ త్త గుణమును (అంగ వికేప మాత్రము నృ తమని దశరూపకము) గూత 
కలిగి ప్రదర్శనార్థతను సంతరించుకొనిన కథలు మాతమే ఇచట ,పసక్ష 
విషయములు, ఇవి జానపద మేధా విలసితములగు కల్పనల వలన రూపునొంది, 

1. తెలుంగు జానపదగేయ సాహిత్యము-డా బి, రామరాజు పేజీ. 2, 

2. Ibid పేజీ, రి. 
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పరంపరగా తం, డినుండి కొడుకునకును, వాని నుండి వాని యపత్యమునకును, 

కుల కమాశతముగా సంక్రమించుచు చిరంజీవిత్యమును కలిగి యుండెడి కధలు. 
కధకు(డు, కాలికి గజ్జెకట్టి, చేత వాద్యములు ధరించి, వంత పాటగాం|డ సహా 

యమున నావేశపూరితుండై , కించిదవయవ  చాలనమున, పదవిన్యాసమున, 

లయబద్ధముగ |పశాసమూహాము నెదుట గానము చేయును. ఇట్టి వానికే యాం[ధ 

దేశమున బుజ్జకధలనియు, జంగము కథలనియు, పదములనియు, తందాన కధ 

అనియు, పురాణములనియు, కతలనియు వ్యవహారము కలదు. కథకుడు చేతి 

యందు సౌర బుజ్జి తోడనో, గుమ్మడి బుజ్జతోనో చేసిన, తంబురా, శారద, 

కటి వాద్యయుల ధరించి, వాని ధరకులతో మేళవించిన గానము గల కథలను 

పాడుటచే వీనికి “బుబ్ఞకధల'ను పేరు వచ్చినది. ఈ పేరు మిక్కిలి విరివిగా 
సర్కారు | పొంతమునందు వాదబడుచున్చ ది, ముఖ్యముగా కృష్ణా, గుంటూరు 

జిల్హాం యందును, పల్నాటి పొంతము నందును దీనికి వాడుక యెక్కువ కలదు. 

"యను పేరు గూడ కోస్తా జిల్లాల యందే _పచారమును 
పొందినది తఆఅచి చూచినచో జంగమ శబ్దమొక కులమునకు సంబ ధించిన పదము 

కాదు. వీరశై వము, కర్ణాటాం[ధదేశమ. లలో నత్యుచ్చస్థితి యందున్న కాలమున 

(11, 12 శతాబ్దులు) బసవేశగరుని యగుయాయులై తన్మతపచారమునతై 

కంక ణము కట్టుకొన్న వారును, ఆ సిద్ధాంత ములను పాలుమాలిక లేక యవలం 

బించిన వారును జంగములని పిలువ(బడిరి వర్దా శమ ధర్మములకు వ్యతిరెకియె 

(వాహ్మణాధిక్యయును నిరసించిన బసవెళ్వరుండు, అన్ని కులముల వారును, 

శివారాధన కర్త అని యందతిని |గహించి, యట్టి భ కగణములనే జంగములని 

నిర్ణయించెను. వీర వుంకు మూడు విషయములు మిక్కిలి (పధానములై నవి. 

ఆని 1. గురువు. ఏ. లింగయు, లీ, జంగము., ఇందు జంగమనంగా తోడి వీర 

త వుండు. దీనిని బట్టి చూచినచో జంగమ శబ్దం, ఒక కులమునకు సంబం 

ధించినదిగా రాక, యొక భర సమూపమినకు చెందినదిగా మొదట రూపు 

నొందినది. ఈ భ కుంందలును, లింగధారులై స వీవశై వులు. ఆనాటి శె వాభి 

మానులై న జానపద గాయకులు వీరతై వమక [పచారమును చేయు నుద్దేశ్య 

ముతో, మహిమాన్వితులై న శివభక్తుల గాథం ఏ కై గట్టి, గేయరూపమున 

'భ క కూటువిల యందు పచరించుచుండెడివారు. ఇట్లు చెప్పంబడిన జంగముల 
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కధలన్నియు “జంగం కధ్ లై నవి. సోమన కాలము నాటికే యీ జంగముల 

కదలు పాటలుగా వాడంబడు చుండెడివను విషయము తెలియ వచ్చుచున్న ది.3 

శ్రీగిరి పరునలో చనుదెంచు భక్తి జనముల తీరు తెన్నులను పాల్కురికి 

సోమన మిక్కిలి విపులముగా వర్ణించెను. పుణ్యన్రీలు, జోగులు, కన్నడిగులు, 
ఆరెవాండు, అరవ వాండు, చెంచులు, పిచ్చుకుంట్లు, వృద్ద జంగములు, 

మిండ జంగములు, మొదలుగా గల వారందరును ఏ విధముగా పరుసలో పాల్గొని 

యుత్సాహ పరిపూర్ణులై సిరిగిరి దర్శనార్ధమై తమకమును చూపుచుండిరో 

యాయన వర్ణించెను. అందు జంగములను వర్ణించునపుడు, వారి యాకార వర్ణన ము 

చేసి. 

మెల్లని నడపులు మృదుభాషణములు 

వల్రభత్వములు చితోల్హాసములును 

భక్తి శృంగారముల్ |పభుశ కులును, వి 

ర క్రి భావములు నారాధ్య సంపదలు, 

జనమనోహరమగు శాసన మహీమ 

బొనరారు లాంఛనంబులు, నె జముగను 

మానుగా నొకొ_క్క_ మండలి యన(గ( 

బూని యెంతయు జగ త్పూజ్యత (దనర 

నభిరమ్య లీల దుల్కా-డంగ నిట్టు 

లుభయ జంగమ కోటులొక్కూట 

నడువ, ”* వచ్చిరని చెప్పెను. 

లీ. పాల్కురికి సోమన - పండితారాధ్య చరిత - పర్వత |[పకరణము - 

శేజీ, 845-_ 849 (1989) 

4 పాల్కురికి సోమన _ పండితారాధ్య చరిత - పర్వత (_పకరణము - పే 
$14 1989 
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అదే మిండజంగములను గూర్చి చెప్పుచు, వారి శృంగార రసపరతను 

“నానరు కస్తురి మృగంబుల కమంబునను 

జనులకు దేహవాసన లొస(గుచును 

దేవదేవేశు భోగావతారముల 

భావన భక్తుల (పాణేవలనంగ. 

దను మనోధనము లాదట హరింపుచుకు 

ననుష కలింగ నిరంతర సావ 

ధాన తత్పరతమై తత్ప9)సాద (ప 

తీన భోగోప భోగానంద సౌఖ్య 

మండిత సకల సమ[గత మెజసి”5 

మిండ జంగమ కోట్లు మెల్లన నడచిరని చెప్పెను. 

ఇందు జంగములైన వారు ివకధలనో, శివభ క్ర కథలనో పాడుచు 

వచ్చిరన్న విషయము చెప్పబడలేదు. కాని పిచ్చుకుంట్ల పరున నడకలను వర్ణిం 

చుచు, సోమన, వారు పగ లెల్ల నడచి, మాపట వేలములు చేరిన వెనుక, 

వలయా యిందులో నెవగరే కరుణ 

నాలించి యక్క_టా యషచు మాయట్టి 

దీనుల, మలీయొక )_ దేశంబులకును 

టోనీక వృతులు, భూములు, గన్నె 

దానములుహిర ణ్యదానముల్ , వస్త్ర 

దానముల్, మణి యన్నదానంబు, లెక్క. 

టోతుల, నెడ్డను, టోలుగ నిచ్చు 

దాత మా బసవన దండ నాయకుని 

భూమిలో (బోలెడు స్వామి భ క్రుండు 

తరత త పనుల చతల ల పాన LR TR LTR TE TRL ననున బాతుల ప్పుడు పున కన్యతో వా పునాస LRTI TPT TTT TTT 

§, bid - Page 320 
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దా మలి యొకడు లెండే మల్టి రాథ 

తార మొసంగరే ధర్మాత్ములార ; 

యని, బసవన, సిరియాల సెట్టి, కరికాంచోడ(డు, ఆరియమరాజుూ, విణాధి 

నాథయః, చేరమరాయ (డు, సింధుబల్హ్దపఎ(డు, వీరచోడు(డు, కఠరయూ 

శివలింగ దేవుడు, సిద్దరామయ్య, సవరద నాచ_్యు మొదలగు దాసపరులై న 

జంగములను వారి దాన కార్యాచరణమును కధలుగా కీర్తింతురు. మజియుః 

సుంకరి బసవయ్య, సురియ చౌడ య్య, శంకర దాసయ్య, లెంక మంచ య్యా 

దేవర దాసయ్య, తెలుగు బౌమ్మయ్య, బావూరి (బ్రహ్మయ్య, బాచి రాజయ 

మొదలగు స్వామి భ కులగు జంగముల వీరమా హేశ్యర |వతాచరణమును 

కీ రింతురు ఇట్టు జంగమ ల మహ తత్వమును కథలుగా పాకుచు, “తార మొసనంగరే 

యనుచు, నితర ధార్మికుల నిష్టెన్నుచు మణియు, బీతి చూపుచు, భ క్రిపరుల 
వేడుచును, వచ్చుచు, పరుసభావనము సేయుచును,” పెల్తేగుదేరు పిచ్చుక గుంటు 
లను సోమన వర్ణించెను. దినిని బట్టి చూడ(గా సోమన నా(టికి శివభ క్ర కథలను 

పాటలరూపమున వెలార్చడి పిచ్చుక కుంట్టుండిరిగాని, వీర వాబార సియను 

ములు గల జంగముల కట్టి గాధలను పొటలుగా పాడ నాచాట మున్న ట్లు కా 

రాదు. అందువలన “జంగమ కధో లన్న వాడుకను, జంగములచే చెప్పంబడిన 

కథలను నర్థము నగాక , జంగములను గూర్చె చెప్పెడి కథలు నర్ధమున [(గహిం 

చుటలో నసామంజన్యము లేదనుకొందును జంగముల రము . కథలన్న నర్థ 

మున ఈ యూహకు (పాబల్యము నిచ్చు మణియొక విషయము గమినార్హ ము 

వివిధ గాథలను గానరూపమున పచరించు, పిచ్చుకుంట్లు, ఎజి గొల్పలు, మోదాటి 

గొల్చలు, కురమలు మొదలగు తెగల వారందరును వులు పిచ్చుకుంట్ల రుల 

మునకు మూల పురుమ(డైన కుంటి మల్లన శ్రీగిరి మళ్లేశ్యరుని వరమున జనించిన 

వాడు. కురమలకును గొల్లలకును మూల పురుషుడైన కొమిరెల్లి మల్లన్నయు 

పరమేశ్యర వర్మ్శపసాదియే. ఆయన కరుణా విశేషమున, నాయనచే స్ఫజి 
యింపండిన “బూరు [కిముల” వంటి గొజ్టుల మందకు తొలిపాలకుండై “గొడ్డ 

Cp 

6. కుంటి మల్లారెడ్డి కథ - నాచే కర్నూలు జిల్లా రుద్రవరమున సేకరింప; 
బడినది. 
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గాచు కులము" (గొల్ల కులము) నకు మూల పురుషు-డయ్యెను.” అంతియేకాక 
రోమట్టను యాచించుచు, వారి యింటి యాడ పడుచై జనించిన కన్యకాపరమే 

గొంది గాధలను పచారము చేయు వీ! షంస్టులును, తెలంగాణమునందు విశేషముగా 

రాన్సించు శారద కాం్యడును శైవులే శివుడే వీరి యూరాధ్య దైవము. వీర 
మష్టులు పర వాచార పరాయణులె , ఆత్మహననము, ఒడలియందు నారసము 
లను గుచ్చుకొనుట, నాల్మ_లు తెగంగోనుకొనుట, జీవద్దీపములై వెలు(గుట, 
ముదల వీర కార్యాచరణ..ల ను, దున స్టకల వారె యు౨డుఏలో (పసిద్దులు. 

ఇట్లు జాగపద గాధలను, గేయరూవ మున వెలార్చు, పలు తెగల జానపద గాయ 

కులలో, చాలమంది శెవులు. కావున తొలుదొల టి దశలయందు ఏరు పచురిత 

వ లొనర్చిన గాధలన్నియు శెవ సంబంధి గాథలై, శివభకాగ గణ్యులగు 

జంగముం గాధలగసట విదిశము, ఆ కొారిణవున నీ గారలకు జంగమ కథలను 

పేరు వచ్చియుండ-ట సమంజస వు, 

ఈ పేరుకు గూర్చి విజ్ఞులలో మజీయుక యభి పాయమును గలదు. డా. 

రామరాజుగారు జంగనులను గూర్తి, చెప్పుచు,. “జంగము లందరును శె వులు. 
వీరు చెప్పెడి కధలకు జంగ". కథలని పేరు. జంగం కథల వరుస రగడకు 
సమీపముగా కంత యు తొలుత కేవలము శెవ సంబంధములగు 

కథలనే చెప్పెడి దారైనన రాను రాను శె వేతర జంగం కథలను కూడ చెప్పు 
చున్నారు. దేశింగు రాజు కథ వంటి చార్మితక గేయములు కొన్ని జంగం కథల 

వరుసలందున్నట్టివె. విరాట పర్వము జంగం కధ, భళ్దాణ జంగం కథ, సిరియాళ 

జంగం కథ, దేషయాని జంగ. కధ, వామన విజ యఘు జంగం కథ, అంబరీషో 

పాఖ్యానము జంగం 5థలవంటి కధలు పీకు చెప్పెదరు. వీరళశై వమునకు తగిన 
యావేశము వీరి కుండుష. రనుక జగం కధలు గూడ నీ యావేశవ నకు 

సరిపోపునట్టి వరుసలో నుండుటచే వీరు కధలు చెప్పునపు డుత్సాహజనకముగా 

నుండునుకి అని వివరించిరి. 

గ చెర్విరాల బాగయ్య షు కొమిదెల్లి మల్లన్న కథ -1949. 

ర. డా వీ. రామరాజు - జానపద గేయ సాహిత్యము శ్చేవ్సీ 778, 
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ఈ వివరణమును బట్టి జంగమువారు చెప్పునట్టి కధలే. శివపరము 

లై నను, ఇ వేతరములై నను జంగము కధలుగా పేర్కొన. బడుచున్నవను 

విషయము స్టాపింపంబడినది. ఈ యభిపాయమున కుపబలకముగా, పాటలు 

పాడి పొట్టబోసు కొనెడి యాచనామగ్న జాతులలో జంగము కులము వారున్న 

విషయము మనకు తెల్ల మే. బుడిగె జంగములనియ వీరికి పేరు కలదనియు, 

వీరు వాయించెడి వాద్యము పేరు “బుడిగె” యగుటచే వీరి కాపేరు వచ్చినదనియు 
వివరించియున్నారు. అంతేకాక పిరికి జంగాలు,  ఈతముక్కు. జంగాలు, 

సెట్టిబలిజలు, సెట్టి ఫణిజులు అను తెగలన్నియు జగంమతెగకే చెందినవని 

శ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణ మూ ర్తి గారు దివరించియున్నారు.? 

వీరశైవము మిక్కిలి యున్నతస్థితి నందుకొనియున్న కాలము నాటికి 

“జంగమ పదము ఒక కులమునకు కాక, శివభ క సమూహమునకు మాతమే 
యన్వయింప(బడినదని మనవి చేసియుంటిని. ఆనాందు పాటల రూపమున కథలు 

చెప్పెడి పిచ్చుకుంట్ల వారి పళ సి కాన్పించుచుశ దిగాని, యణ్జిపనిని చేపట్టినట్లు 
జంగముల విషయమున కావము, శివభ క్తినరుం నూక ౧ రధనముచేయు 

గేయగాధజి యాకాం డెక్తువగా కాస్ఫించుటకు కారఎమ్చ్ము. అప్పటి వీరశైవ 

పాబల్యమును, జానపద కథాగాయకుల ౩వ మతాభిరతియునని చెప్పుకొన 

వచ్చును. ఇట్టి శె వగాధలకు _పతిస్పర్థిత్వము వహించినవి వే ష్టవగాథలుకాక, 

ఏరశా వ మతోజ్ఞృ్రంభణమున కెంతో ముందు కాలము నుండియు జన జీవితము 

నంద పాదుకొనియున్న మాతృదేవతల గాధలు. అందువలననే యీ కథాగేయ 
నిర్మాణములో వీరళై వమునకును, మా|తారాధనకును మధ్య స్పర్థ్ధయు, నం 

దొక్క- పక్షము నెగ్గుటయునకు నంశమునకు [పాధాన్యమీయబడి దాని చుట్టును 
కథ లల్ల బడిన వి.10 

9. _ థ్రీ మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూ ర్రి-జంగం కథలు - “ఆంధప్రదేశ్” 
సెపైంబరు 1964. 

10. _ మాతపురాణము...'మాతాధిక్యము-బవనేని ఎంకయ్య |వాసుకొన్న 
పు సకము--- 
ఈదెమ్మకథ “కై వాధిక్యము '._ నల్ల గొండజిల్లా పెనవాడ |గామమున 
తాళ ప!త |గందదూపమాన. అకింగానగా 
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ఈ దృష్టితో చూచినచో మాతృ _పాధాన్యముగల [గామదేవతల కథలకు 

(పతిస్పర్థిత్వము వహించు. కధలన్నియు. శవ పారమ్యమును స్పష్టముచేయ 
జంగమ కథలు. ఆ విధముగా కూడ “జంగమ కధలు” అను వాడుక, శివ 

భక్తుల కధలను, నర్ధమున నొక వె శిష్ట్రము నాపొదించుకొని జన జీవితమున 
(సపెచారమునకు నచ్చియుండవచ్చును. 

జంగ ముల యొక్క_ కథలు అను నర్భమునుండి జంగముబు, చెప్పు కథలు 

ఆను నర్థ్భమునకీ వాడుక వచ్చుట చాల తరువాతి కాలమున జరిగియుండవచ్చును. 

వీరశైవ (పాబల్యముతగ్గి, దానియందుగల గొరవాదరములు జనసామాన్యమున 

పలుచబారిన వెనుక, జంగములకు, “పీకశైెవ భ క సమూహము” ఆను 

గౌరవము తగ్గుటయు. నంత దైతుకుతెరువుశకె వారందరును మరల నొక కుల 

ముగా నేర్పడుటయు జరిగి యుండవచ్చును. ఉగరపోషణార్థమె వారవలంబించిన 
యనేక వృత్తులతోపాటు 2౫ ౩ వగాధణను పాడి, యాచ్చా “గ త్తి నవలంబించుటయు 

ననువుపడి యుండ ' “చును. ఆ విధముగా సీ హస 1 చెప్పు జంగములకథలు 

గూడ, “జంగమ * ధలుోగా వగ్గవహరింప(బడుటలో వి పవప తిలేదు. ఎన్నియో 

కులములకు( జెందినవారు గేయగాధలను పచరించుచు- జంగా నే కులము పేరు 

మీదుగను వ్యవహరింపంబడని యీ గాధలు, *“జంగమి పదమును విశేషణ 

సానమున పొంది వృవహదింప(బడుటకు బలమెన కారణ మొకటి యుండవలయు 

ననియు నది పైన నెను మనవి చేసినది కావచ్చుననియు నొక యూహ. 

తందాన కధలను పేరీ గాథలకు, వీనియందు నెలకొనియుండెడి “తందాన 

తాని యను పల్లవివంన సం కమించి యుండవచ్చును. ఈ చెరు కోసా జిల్లాల 

లోను, తల పరక వినిపించదుగాని, రాయలసీమ యందు మిక్కిలి 

(ప్రాచుర్యము వహించినది, “పదము అను పేరు జనుల వాడుకలో పాటగా 
పాడదగిన దానికి స్థిరమె యుండుట మనకు తెలిసిన విషయమే.1] 

11. “పదము పొడిందంటె పాపాలు పోవఐాలె 

కతలు సెప్పిందంటె కలకాల ముండాతో 

లా (శ్రీ నండూరి సుబ్బారావు ఎంకి పాటలు 
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“ఒక పదంపాడు, ఒకళాస్త్రం చెప్పు" -- అను వాడుక నంద జరిగినదే. 

ఈ జానపద గాధలన్నియు పాడందగినవే యగుటవలన వీనికి పదములను పేరు 

వచ్చి యుండవచ్చును. అరు సినియందలి కథా పా ముఖ్యమువలన కొందరు వీనిని 

కథలని వ్యవహరింపవచ్చు ను. తశానపద గేయగాథలలో నిడివి కలవై, ఓక 

కుటుంబంటోని పలువురు మహత్తు కలిగిన వ్గ కుఐ యొక్క కథలను గుది 

గూర్చినప్పుడో, లేక ఒక ముఖ్యక ధ కనుబంధ(పాయములుగా నవాంతర కథలు 

చేర్చబడి, (గంథము పెరిగి నసపుడో ఆది “పురాణమిను పేర నొప్పారినది జాంబ 

పురాణము, గొత వురాణము ఇట్టివి. 

ఇట్టి గాధలను, ఆంగ్లమునందు ‘Ballads’ ఆని పిలువబడు జానపద 

సాహిత్య; ప|క్రియతో సమానమైనట్టుగా భావించెడి వాడుక, తెలుగు సాహిత్యలోక 
మున కలదు. Ballad అను పదఒఎ ఆంగ్లభాషలో నికి లాటెాలోని Ballore’ 

నండి వచ్చినది. ఇడియే ఇటాలియన్భాషలో “3211262 అసి వ్యవహరింప 

బడుచున్నది. 14వ శతాబ్దమున ((ఫెంచ్ దేశపు రాజా స్థానములయందలి కవులచే 

(Courtly poets) నధిమానింపంబడి, యీ శాఖ రాఖి వద్టితయు చేయంబడి 

నది. దీనిని వారు ‘BAllad౭' అని పిలిచిరి ఎలిజబెత్ యుగమున ఆంగ్రయు 

లచే (గహింప.బడిన యీ పురు (Ballad) కథాగెయములకు మా(తమే కార 

(పాచుర్యముచెందిన గేయములకును, మధుర కవితలకును, గూడ నన్వయింప 

బడినది. కేవలము 18వ శతాబ్దమున మ్మాతము ఈపదము జానపద జీవితమున 
(పాచుర్యముచెందిన కథాగీతమ లకు మాతమె పరిమితమై యొప్పారినది. 

పశ్చిమ యూరప్ దేశమున ౨2116 (ప్రక్రియకు ము దు, మధ్యయుగ 
మున, గానముతో కూడుకొని నృ త్రవిలసితమె వెలసిన మధురకవి తాస్యరూప 

మొకటి, |పచారమందుండెడిది. ఆదియే కెరోల్ (Carole) అను (పక్రియ. 

ఒక [ప్రముఖవ్య క్తి పాడుచుండగా, నొక సమూహము చేతులు పట్టుకొని వర్తులా 

కారముగ నిలుచుండి, అడుగులు ముందునకును వెనుకకుకు కదుపుచు, అయ 

తప్పకుండ, గుండ్రముగా తిరుగును. ఈ నృ త్త విశేషమే కెరోల్. 12 వ శతాబ్ది 
యందీరకపు టాటపాటలకు ఒక వెజ్జి వ్యా మోహము (ఫొన్స్ దేశము నందు 

మొదలై యూరప్ దేశమందంతటను వ్యాపించి యుండెడిడి. కథావిరహితగాన 
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పకియ యగు నీ ౦జ౪౦16 నుండియే Ballad (ప్మకియ రూపుగొన న్నదని 

చెప్పుటకై Axel 01౬116 ఆను విమర్శకుండు (పయిత్సి ంచెను. Ballad 

స్యరూపమునండు, కొధాంశ ముతో నెట్టి సంబంధమును అెక కుదురుకున్న వంత 

(Refrains) ప కెరోల్ నుండి |గహించినవే యనియు, నవి కథకుని 

భావోద్విగ్నతను చాటుట కే యుపయోగించునసియు నాయన వివరించెను 12 

Steen Strup అను విమర్శకుడు, శు విషయమును ఆమోదించుచు. 

Ballad (ప కియకు, ౧హాజముకాసి అత్మాశయత్వము, అక్క డక్కడ 

కథధాంగమునందు గోచరించుట *'౮ష1౧1లీ యొక్క (పభావము వలననే యని 

వివరించెను. (Contrary to the usual impersonality of 

European Ballads there 18 somtimes an ‘}?’ in this initial 

lyrical outburst, when the narrative begins, the ballad 

reverts to the normal 3rd person )!3 ఇట్టి చిన్నాలనుబట్టి Carole 

mea (ప్రభావము Ballads మిద నెకు) పావగా కలదని పాశ్చాత్య విమర్శకు 

లభి పాయపడిరి. 

ఐరోపీయ దేశ లకు చెందిన 5211464 వకియయందు మతియొక 
విలక్షణత కాన్చించుచున్నట్టుగా Prof. Entwistle అశు విమర్శకా రుడు 

వివరించను. జర్మను కథాగీతములును, దక్షిణ ఐరోపీయ దేశముల యందలి 

కథాగీతములను చాలవఆఅకు వంశల(Refrains) లేనిషిగా కాన్సించుట నాయన 

గమనించెను అక స్పానిష, జుగోస్టావ్ కథాగీతములు, కథాకధనమునం దన్ని 
విధముల నాంగ్రకథాగీత షులును పోలుచున్నను, అంగచాలనమునకును, అడుగుల 

కదలి కకును ఖా స్థానము లేదనియు నాయన యభిపాయపడెను. నృ తము 

నకు సముచిత స్థాన కమునిచ్చి (పతి రెండవపాదము తఏవాతను, పల్లవిని చేర్చుచు 

పాడిన స్ప్యజెష్ కథాగీతము అత్మిపాచీనములనియు మిగిలినవన్నియు, వానికి 

12. Axel Olrik J.C.H.R. 

13, Steen Strup. J.C.H.R. 



టీ స్ షల టో బి 

లిం జానపద గ౧యగాధా లతల క ల నష ర 

A an జ్ య 

గల నృ తగుణమును జారవిడుచుకొని కేపలము పాడ(బడెడివిగా మాచదు 

మిగిలిపోయి యుండుననియ నాయన యణ ప్రాయపదడెను.14 

ఆంగ్లము నందలి Ballad లఅడణముఒను చర్చించుచు Maeda 

Hodgart అను విమర్శకుప, చిక పాదములు కలిగినవియు, క 

యెవ్యరో తెలియనివియు, ఒకానొక బంవతర సంఘటనకు. చి ఉంచుట ర 

(పధానోద్దెళ్ళ ముగా కలిగినవియు 5గు = శాఖ 'డములే Ballads అని “ఒటమణగం 

నని వివరించెను. 15 ఒకే ఎక స-ఘఓనను నాఒకీయమగు ప్వాఎ2తో నఎ 
tl 

సంధించి వానిని నిర్వహణ సంధియందు వలె పరాకాష్ట నందిందుట ఎన్ యుఖ 

అక్షణము. (They (Ballads) deal with onc single situation, 

and deal with it dramatically) 

ఈ కవితయందు కవి వ్య 

సమకాలికములై నం. 

కద్దువాట్టుగాని, దినిని నియమీ౨ 

త పస స్మృతమై Snes ఇచటి స 

భాషా [పయోగములుగాని, ర న యా రకపు కవిత కే పరినియళి 

ములె యుండవలయును. ఇంచుమించీ యభిపాయములనే బఐపరిచుచు అ, A 

6౭౦1164 అను విమర్శకుడు, Ballad అనునది ఒక పొఫిను ఆ రోష 

యందలి పరాకాష్ట నందుకొను సన్ని పళమునకు సాముఖ్యము నిచ్చి చెప్పిటి 

దియు, కవియొక్కు ంపభివ్యకి ని _పదర్శింపనిదియు, సన్ని 49 కల్ఫ్కనమి 

చేతను, సంభాషణా చాతుర్యము వలనను కథ దానంతట నదిగా (పకటమగునట్టి 

స్టా ఏ ఒర ఢాం క్రి త్యముగా?., లి బెధగాని రాగ వరాదు, 
శారా. 

శీ 

రే EA 
ఓ 

4 

, ఇది గంచాాణఖ్తైల 

తు WW, A, Entwistle, European Balladry, Oxford. 

The Clarendon Press (1939) 

5 షీ J], CG, Hodegart, Londen 1950 The Balixds. 



నృశాస్త్ర విజ్ఞానము వ్ర 

కల్పనా వై భవము కలదియు, నగు జానపద గీతమని చెప్పెను.16 

ఈ యభిపాయము ననుసరింట ‘Ballad’ కవితలో, కధ కంటెను 

దాని కాయువు పట్టగు సంఘటనయే (పముఖమైనదిగా కన్పించుచున్నది. అట్టి 

సంఘటననే వంతపాటగా వ్యడ సహయుముల, సధగాయకుటూ ఆవశపూరితు.డై , 

మాటిమాటికిని దాని నావరి ంచుచు గాన ౪ చేయును. ‘Ballad క వితయందలి 

(ప్రముఖమైన యిట్టి సంఘటనను గుర్తించుట సుఎథ సౌధ్యువఎ కాదు. అందువల 

ననే మామూలు శానపద కధాగేయనునకుకు, ‘Ballad’ కును మధ్యా నిర్దిష్టము 

చేయబడిన హద్దులను గుర్తించుటయు -ష్టసాధ్యమే యగును. ఒక కొసనుండి 

మరియొక కొసకు వ్యాపించిన వర్ణపటలము (Spectium) నందు, ఒక కొన 

భావావేగముతో కూడిన మధుర కవిత (19110) కాంగా మరియొకకొన కధన 

పద్దతి పె యభినివేశము కలిగిన (narrative) కవిత యగును. ఈ రెండింటి 

కిని మధ్య బాలెడ్ స్వరూపమును గుర్తించుటకు, ఎచట విభాగ రేఖలు గీయ 

వలయునో, యను నంశము ఆయా వ్యక్తు ల యభిరుచి పె నాధార పడి 

యుండును .,17 

16. G. H, Gerould / The Ballad of Tradition-Ozxford. 

The Clarendon Press. (1932) 

“A ballad is a folksong that tells story with 

stress on the crural sttuation and tells 1t objet- 

ively with little comment or intrusion of వలు 

scenal bias and tells it by letting the action un- 

{old itself in event and speech.” 

17. “Fclk singers do not make any clear distinction 

between their ballads and other songs. There 1s a 

ccntinous spectrum in folk song between the pur. 

ely lyric and the purely narrative. Ballads are 

simply the songs at thc narrative end of the spe. 

ctrum and it is ia matter of taste as to where the 

dividing lune is drawn,” 

G ప, Gerould {The Bailad 5) Tradition 
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ఆంగ్లమునందలి ‘Ballads’ ను సమీకరించి వానికి పీంకను బాసిన 

St¥ Hess New Bolt ఆను సాస్ రాకుండ కథ a డా narrattom) 

కలిగిన యె గేయమైన కను Ballad విభా, శు కిందికి వచ్బునలట్టుగా తంచిని ట్లు 

తోచును. ఆందతికి” సమంజసమై ల 

నదియు, పలు తెజంగుల మలచుటరు ఒఅలగుచడియు దగు రథధావధనవయును, 

భావకవితయందలి [పగాఢత తోడను, వి డణత తోడమ, మిశితము చెయుటనై 

కధాగేయ (ప్రవర్త కుదు (Ballad S| gr) సదా 'పయర్సి ందుచుందుటచే' 8 

ఆంగ్ల మునందలి Ballad విభాగ మునకును నితర కధాగేయుంం లరుగు. బేదం 

చూపుట చాల కష్టమని యంయన సూచించెను 

న! om వాలే ఖు an జ 

జక వే న ఆం. ఆటతేల్దంగా డూసి=దం 

ఈయన Ballads నన్నిటిని మూడు విభాగముల కింద గమన్చెను. 

అవి CE) మొదటి తరఫు కథాగిళమల వ. Ballad), ay అందమె 

తరఫు కధాగీతములు (Late Ballads), లి! చిన్న కధలను Nana- 

tives) (పాసంగిక కథలును (Episodes). 

మొదటి విభాగమును గూర్చి చర్చించుచు, సిందని కథలలో, [దాక స 

మ్తెన నృత్య వినాాసమును, గానమును కల గలసి యుండుననెయు. ఒక మగ్గి కి 

కధను గానరూపమున వెల్లి డి చేయుచుండంగా, చుట్టును నడుగులు కటపెగ 

యొత్సాహికులు తమకు తోచిన రీతి నాక్కాక్క పాదమును మధ్య మధ్య చేవ 
పధాన కధనమునకు పుష్టి కలిగింతురు. ఇట్టి డములె సామూహిక గాన 

గనో \Chorus) లేక వంతగనో (Refrain) తదుపరి రూపు*ందియుండ 

నని Newbolt అభిిపాయము. రెండవ తరపు కధాగీతములలో, నిట్టు చేరని 

పంత, ముఖ్య కథకు సంబంధింపనంత సండిగ్ధముగా తోచినపుడో, కాలాను 

> ధే 

18. The Ballad Singer is seeking to unite spaciousness, 

the intelligibility and the variety of the narrative 
with some degree of the significance and the inten- 

sity of true lyric poetry- 

Sir Henry New Bolt - Introduction to English 

Ballads- 



న్వుళాస్త్ర విజ్ఞానము లలి 
ల” (ఆ క్ల 

సారియె యర్థర హిత ముగా మూరిక్రపుడొ.. కాస్ (పాముఖ్యము నశించి జారిపోపు 

టయు, దాని సానమున నాబకీయతను కల్పించు సంభాషణలు (ప క 

బడుటయు సంభవించునని యీయన వివరించెను. అనయా మొదటి తరపు కదా 
లో ~ 

శ శ ఇటో నో ఇ చ కహ జే టీ. al ఇ” శ WY UY ఇ శ్వ నగనతముత యందు వంత పాడిసవా౭డ,  రెరిడవ తర మున సర్టరహతమగ నటి 
గా 

క ఖో “Wf «Wy. వ అ ఇల్లీ ష్ ఇ బ్ ఇప శ Wm 
వంతను వదలి ఆధలునిర సంభాషణ పుత్సహిందు". అడ సంవాషణం సందు, 

( టు 

కథకు సంబంధించిన విపంయపములతోబాటు, అ|పసుత విషయములునుు, సళ 

స ననులును, ఎెద్చుకొని ఏచ్చును. మూడవ ఆరవు కథఫఐల్ 

కా ము క 4 శి ఇ వ్ ౯ ముఖస్ట్రంయి Wu న. క పుండు మాతముం ఇదీ మఎతలు 

(Refrains; గాన, సంధాషణయి ( 

త ల్ో కు OY 

కించి దాగ తాళ యు క ముగా కథను వినిపించుచు పోవును. ఈ దశకు చెందిన 
న 

ల wf. పా న గ్య టో టీ టల య కరా నత ము సుయ నాగారం రిని. నలత తేలి Se ee జొ 
oh వ ౯ లక్షం 

DEP రుత కమలం తన సలాం లుల సు న సహా రెంచుటము 

తొడద్ధడు లవ్వమముల, ఎ మందు నళాచి కక ము మట జీర్ణమైన, నరా 

నుగుణమైన అయయు (Dancing shythm) గయ గుణమును (Singing 

tone) గా రాన్పించుదున్సది, ఈ రండు ఎతణ యులుసు, ప దశయందై స్ు 

పీనిని విడిచిపోక యుండుట వలననే, వీనిని కేవల (Pure narratives, కథం 

ముండి భిన్నముగా చూపించుఓక విలగుచున్నది. కధా గీతయులకు మయష్య్క 

హృదయములను వీటలం శకి, పెగుణముల వంననే లభించినది. ఈ విధముగా 
లం a 

[పాచీనములని చెప్పుకొనందగిన కథా గీతములన్న యు, నొక వ్యక్తి చేతనో, 

ప 
a or ఇ 4 ఇల ౪ గార్ జ యే ను న్యా ఈ పురు గహాదిన “పంపు ww అబి, యెొప్పటిక పుడు తపహ+ాలసి తోచినవి 

గ 

బిజి రిణత రూపమును హొందియుండి 

గ్లో ఓ fe య్య క్ల ఉట క al స్ జ Cg i: చా + 

ne 

ర రలు, తాము నిత్యము జీవించుచు, కష్ట సుఖముల గనుభవించు నీ లోకమున 
pr] 

కంటె, మిక్కిలి విభిన్న మును, నాశరహితమును, నిత్యసుందర మును నగు 

లోకమును సృజించి, దానిని అతి మానుషములును, అద్భుతయులుకు. నగు 

గుణములతో నింపి వీయుదురు. అప్పటి నాయకులు వీరగుణమును [ప్రధానముగా 

కలిగి, లోకోపకారులై మెలగుచు తమకు లభించిన యద్భుత ౪ క్రి పదర్శగము 

వలన నందజ మనసులను నాకట్టుకొని యాదర్శ[పాయులై మెఐంగెదరు. ఇట్టి 



« 4 ఎవినుపద గయగాధా లతణ సనమాతొోచనిము 

విరాద్భుత చర్యలను, మధురొతా పరిపూర్ణ ములె న గయముంలో వొదిగి చెప్పు 

టయే, యీ కథన గీతముల యందలి విశిష్టత. విసేయందు కొస్పుంచు గొనమును, 

అయయ, శాస్త్ర విధేయములు కానివె, మనుష్యుని తయూటంయందు సహజముగా 

నిశి ప్తములైె న లయయు, గాన గుణమునునై భాసిందుగట్టిఏ. పలువురు 

సువుల యభిిపాయములను | కోడికరించుచు Ma Edward Leach అను 

గీతములను గూర్చి సమ్మగ చర్చ చేసెను. కథా గితముల 

క ఖుంశమును {| Content) కథన పద్ధతియు (Style, నావిషూ-ర 

లో 
CB 
ర్ల రగ శ 

శ 

oa 

మును (Designation) కేవలము శానపదులకు చెందినవి. ఇందు (వాముఖ్య 

మంతయు నొకానొక ముఖ్య సంఘటనకు పరిమితమై యుండును. ఇందు పీతి 

టోధలు గాని మటెట్టి పబోధాత్మకములై న యుద్దేశ్యములుగాని యుండవు. కవి 
యొకం:డో, పలుపురో యేర్పరింపరాక యనాఘకశ్యము వహించి సులుగుక 

నుందురు. వాని వ్య కిం మిసుమంతయు కధ యాడు |పతిబింబింపదు. రథ, 

పంతల వలనను, సహాయకుల సంభాషణల వలకు, చక చక సాగ కడ ముట్టు 

వేగము కలదిగా నుండును.'కిశ 

ఈ కధా గీతములయుంచు చటముకంగములు మఎఖ్ధుములైై కాణ్బుంచును. 

అవి 1. చలనము (Action) రః వాతలు(Characters)8. కథ(Theme) 

Wn సన్ని వశ కల్పన 56696108 ). ఈ నాల్లింటి యంచు మిక్కిలి ముఖ్యమైనది 

కథాగమన వెగటు (Se el of actio 1). సన! చిత ము పథాం ము Sas 
Cal 

కడు ద్యాతలుసు నిజ జినికమున మ “a Tf MT ఆ సకు అటడద పంెశ్శవి వహాపచుంా, కాక 
nd 

పొవచ్చును. వాతలు జివత్ప్టింి కావు. వాంస ౬ నపవ శడేథా విలసిళము 

లైన నమూనాబుగా (Types) ;గహించుట య కక, ఇట్టివి నమూనాలుగా 

నమరుట వలననే దేశకాల ఇషా తర తమ్యముం యగు లేకుండ నీ పా తఖును 
ఓ! ఓ Cre 

కథాంశథ ములును, [పపంచమం దంచటను పోలికలు కలనయె భాసించుచున వి 

కథా గీత లక్షణము లిట్లుండగా, దాని పుట్టుక యొక్క తీరుతెన్ను.ను 
గూర్చి పాళ్చాత్యులలో విభిన్నా భి పాయములు గలవు. 
లలత 2 కాజా ఇనా em ఈ ల లలన. చలా నాలు లలన కం. అననం. ఎకనకుటినాను. అక్ష Tne naa enema aan aaa ait anna salle aa beaataaanhanaiaaieaoueuasanaaaiaanaa) 

18. A,Mac Edward Leach-‘Baliad’-~ 

Dictionary of Folklore, Mythology ఈ Leyeud. 



నృళాస్ర్ర విజానము ట్ 

F. ఏ. Gummetrce వంది ఏజ్జులు, సామాన్య జానపద గితమునకును 

స సై చనా భు వయ హద్దు నిర్ణయింపలేక, మామూలు జచొనపదగీతము 

= అ షర ఆర్ * శో ఇ ఇ చ్ వలెనె కధిగితయికూడద ఘూొవుని యాచము వశ నుండే రూపునొందినదని యఖి 

బై అజ అ 0 + ల ళు లి జీ జ" wr ఇగ, (వొంపపశరి. శానపదులు, సమూహ ముగా నెర్బ్చుడ, ఆయా పరిస్థితు తుల కనుగుణ స 

యుగా నవసరము వచ్చినపుడు స ధాగికకల్పన ము! పు. IMpPprOvVIiS- 
న 4 గల్ ఆర టో లి a శో ల్ Pa A ar ation) “సిరి జారి నీత్త తురక! ఈ యభి పాయు వలన, కధా గీత 

జో స్స ఖీ వమ గ నత జల లీ ఇ ఖీ ళ్ ల ” స Pal 

అచఎఎత యొక(డు కాయని స్పృభమెనది. తదుపర న మొవబగు 
మలాలా 

చొ లో తో పు లే శో తా ఇ“ ఖో ఒం న్ నం గాది Py బద భల a 

౨మంది ఇప్ oer ముర కట క wd అస్త్ర” అగా ఆచి రాచ ట్ నెయునను S50 
ళో Bons Cs my," ఫి 

జో ”ో జలే శా ఎం ఇ లొ wn” al రా శ TU బలో వ న లీ గ ఇల 

నపరదరణ వాఎంచుచు ఎ నవమి గా తెర్మానించి.. వానపదుబు, శ, 

జ al - ళో ర్ ఇ డో సం లా ల ఉల లావి 

అవత ్రబుర్థా! షు (Indefinite) ఆంద చంలును నగుటచె నింత కటుబాఓటత 
ఖే ఢి వ 

mrp Wu మద చాలి SEs Meal & ల పటు వు 2 అవ దామ ఇల లాట 
ఎపి మ  బడిు వశాధలడ న్ వశ స స కాత త. అర ల 1. 

ఇం స ల. ఇ శల ణో ee వ జం ద్ర ప అ జో wf థొదల జ షస శ ME టీ 
Ee భీ తోసే ఏ క. ద్ర, క చ ఉరీ Mt వె ‘0 హం క! ని ద దం రం. బ్ గటి 

“ 

ణు 6 ఇజ్ రా గ శ జ ద క యబ్బ లాఖంపు నిర్మాం మే గ సం. ఈత టంత టమ? 
Woe 

PN pm గో లాం గ ఉప్ త క inn తర జ్ర. 
వ ర్ జో dal yy Woe fiw Cow త్ర అత్తా వస్తకుము సుర BH యస 0 దత్రఎ్యర (ఆ ధ్యా అం U0 ఇ 

షో 

Soa జ్య క row అ mY on" + ఖో ఇ wat ద టో లో నా or 
WD ILI ITER uD roe Wars DIDO. FPS OMI 

తలో ఖీ | ‘ల అ ఆమ్, 

ut wn, fev un" ae 1 Es me స అరుదు పపముర చం MJ. nee యొదంగుడాదు, నొమూహూా?, 
ళో # 

అ నో [| ॥ ం టో లా గా టౌ అసి పన ల a, టో 
జే. లు త్ క జాగ oem కీ | యు నకయ) వదక ౮ MS Es జ 
we a. Wa Wr dant fs: lh J 

Eu + ళో ఇన! జ జ (a 

| Sree తరం వ & చాధి (ఆ ర సారాంస “మి ఏ 
1, త్ భ్ 

వేలి టం కో స్ట | న కీ Gay ఖ్ గల అర ల టం స జ ఆ ఎన్ మ ఏగంగ నాబూహిద క ఈ” 
rape పో అటి మో 

# 

»é Pe ty Me 
+ me ad శే శీ ఫ్య ఇ 

' Od 
క * శద కంటు శి యమునగదుదుదు చంటి న జల ' a} sn 

అ ps ఇ ఈ ల్ో లా స్నో ను poet ఇల న లో 
నే కమ శో వ STO స్ రయం చెందిను jo) కియుగాదు. 

జు welt wee 

uy వ. అ Cy XK స్ 
శే శి? అలీ వ రో కహ టే ధి 4 క టు ఆజ Fey టి wood ఓ 

bane snes mean కళా గటకలా baa aa ene Let eae అ నావలన గోంటలి =. శునక వాలాడు లు. 

19. EB, Gummere ~ The Popular Ralad, 1 907 

౨౦ GL. Kittrodge The English and Scatush Popular 

Ballads-introduction 1904, 



36 జానపద గేయగాధా లక్షణ సమాలోదనము 

ర. వీధి గాయకులు (Ministrels) సంచరణ శీలు _రెన పండితులు 

కవులు (Wandering scholars & Bards | నిట్టి రూప 

పకియకు జీవముపోసి యాదరించి నిలువబెట్టిరి. దీని జన్మమునకు 
వీరే కారకులు. 

దిన్రీసీ బట్టి, ఐరోపీయి కథా గీతముల జననమునకు (పా క్తి నత్వము 

లేదనియు, నవి మధ్యయుగ మున నుతృన్నమైనవనియు, పాళ్చాతుల్య యభి 

ప్రాయమెనట్లు స్పష్టమగుచున్నది. 2! 

కధా గీతముల పట్ట మిక్కిలి యాస్థ చూపి విశేష పరిశ్రమను చేసిన 
హం. Child ఆను నాంగ్ల సాహిత్యకు(డు ఆంగృస్కా-ట్ దేశపు కథాగీతములను 

దాదాపు మూడు వందల యెదింటిని |పోగుజేసెను.22 వీనిని పరిశీలించి 
నచో నొక విషయము తెల్లము కాగలదు. ఇందు, వీర గీతమును (Heroic) 
అస్పష్ట చార్మితిక గీతములు (Quast historical) అద్భుత గిత ములు 

(Romantic} భావ నిర్భర గీతములు (Sentimental) [పేమ గీత ములు 

(Love 50185) కలవు. చిట్టచివర కొన్ని హాస్యస్ఫ్పోరక ములై న (Comic 

songs) గీతములును చేర్చ్పంబడికవి. ఈ గీతముల యందు పొదుగంబడిన 

కధనుగాని సంఘటనలను గాని పరికీలించినచో, భారతీయ కథా గితముల యందు 

[పముఖముగా కాన్సించు మత సంబంధి గీతములు కానరావు. బెబిలు నందలి 

కధలాధార ముగా కొన్ని గీతములు కలవు గాని యవియన్నియు సాంఘిక 

విప్పవము (Reformation) తరువాత, గితములుగా మలచంబడిదే. అద్భుత 

గీతములయందు గంధర్వులు (fairies) జలదేవతలు (Mermaids) పరకాయ 

పవేశములు (Transformation) మాంత్రికులు (5017067675) మంత 

విద్యా పాటవములు (Sorcery) వంటివి, ఆంగ్లమున కాన్పించును. కాని 

జర్మన్ |పజలకు చెందిన పురాగాథలు (Myths) గాని సాంప్రదాయిక 

'కథలుగాని (Traditional stories) వీనియందు చోటుచేసికొనలేదు. దే 

విధముగా [క్రిస్టియన్ మతమునకు చెందిన కథలకై నను ఇచట నంత పాచుర్యము 
కలుగలేదు. 

21. M.J.C. Hodgart-The Ballads — London 1950. 

22. F.J. Child-The English and Scottish Popular 

Ballads 1904, 



నృళాస్త్ర విజ్ఞానము లి? 

నందలి కథన గీతములు మధ్య యుగమునకు (Medieaval 

విగా విమర్శకులచే నిర్ధారింపంబడినది. నిజమున కే జానపద గీత 

ముసుకై నను దాని కాల మిదియని నిశ్చయించుటకు వీలుపడదు. ఒక గీతము 

నందలి కధావీజయులను బట్టియు, నందు [పతివింబించెడి యస్పష్ట చరితను 

బట్టియు, నా గీతము జనించుటకు వీలైన ఆవలి హద్దును నియమింపవచ్చునెమో 

కాని, అట్టి సంఘటన జరిగిన యెంతకాలమున కీ గీత ముదృవించినదో నిర్ణ 

యిందు నీవలి హద్దును గుర్తుపట్టుట సాధ్యముకాదు. సాధారణ సూ తము కింద 

(బిటిష్ కథాగీతములన్నియు 14 వ శతాబ్దికి చెందినవని నిర్ణయింపంబడినవి. అప్రే 

ఐరోపీయ దేశములలో కథా గీతోత్ప త్రియు ఇంచుమిం బీ కాలముననే జరిగినట్లు 

నిర్ణయింపంబడినది. 

(8 8) EA 

య్ fq ౧ 
ఇ 

ey ౮ లీ eA 

జేనిప్ కథా గీతములు = -- 14 వ శతాబ్ది పూర్వ భాగము 
స్వానిష్ కథా గీతములు ఎం. 14 వ శతాబ్ది మధ్యభాగమున 

ఫెెంచ్ కథా గీతములు అతు వ శతాబ్ది 

దీనిని బట్టి పాశ్చాత్య కథాగీత జన్మ చరిత మిక్కిలి (పాచీనమైనది 
గాదని స్పష్టమగుచున్నది. మధ్య యుగమందలి వాజ్మయ పరమైన యనేకానేక 

శాఖల వికాసముతోపాటు జానపద మేధా సంబంధియగణు నీ కధాగీత శాఖయు 

పుట్టువు నొంది యభివర్థిత మైనదని పాశ్చాత్య విమర్శకుల విశ్వాసము. మధ్య 

యుగములలో కన్పటైడి కాల్పనిక వాజ్మయమునకును (Romance Lite- 

rature) కథా గీతముల యందలి కథాంశములకును పోలికలు మిక్కుటముగా 

కలవు. కాల్పనిక శాఖకు చెందిన కథలలో నెట్టి నమూనాలు (Types) చోటుచేసి 

కొన్నవో, కథా గీతముల యందును నట్టి నమూనాలే కన్పించుట మనము చూడ 
వచ్చును. “1215 కును కథా గీతములకును దగ్గరి పోలికలు కలవు. కథా గీత 
ముల యందు వలెనే “1315? నందును ఒకే ఒక |పముఖమగు సంఘటన చుట్టును 
కథ య ల్రబడి, చిన్న పాదములలో వాడంబడి, దాని (పాముఖ్యము చివణి వరకును 

కాపాడంబడును. ఈ విధముగా కాల్పనిక వాజ్మయపు [పభావము కలిగిన కధా 

గీతము లన్నియు రెండవ దశకు చెందినవనియు, నిట్టి ప్రభావము లేనివి, దాని 

కంచె కించిత్చూర్వుమైన మొదటి ధశకు చెంధిన వనియు విమర్శకుల మళము, 
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ఇట్లు పాశ్చాత్య కడాగిత స్వరూప సంభావము అను రొంతు తు ed 
Got 

రా 

దు స గోయగాధా చుడు Soe ాలోచ నము 

డృపితో పర్యాలో చించిన వెనుక, డానిరిని, తెలుగు నంవలి కథా గితముకును 

గల సామ్య భేదము లెట్టివో యయఖజుంగంయబూనుట సమంజసము. 

|e కదని (Narration) జా వాదకిని మనకు ను నత్యవసర నదియు, 

ప్రాముఖ్యము వపిించునదియు. 

. రెంటి యందును పప్రవియో, వంతయో, సంభాషణాత్మక త యో 

కలదు. 

. రెండును సంగిత విరహితములుగ మన వాలనివి. 

. రెండును సమకాలిక మెన సాంప్రదాయిక కవిత్వ పద్ధతికి విధేయములు 

కానివియు, స్యతం!త (పగిప తి కలవియు. 

- రెండును వాని కర్తలయొక్క_ వ్య క్రిత్వపు ఛాయలు పొందవ, నీలి 

చోధకములు కాక, రచముత ఒక డో, సమూహ మో ఎర్చురిం ౨పరాసి 

అజాత స్థితిని కలిగినవి. 
ఖా 

. ఛభందమునందును, భాషా పయోగకను.ల యందును సం పదాయ 

కవిత్వ భిన్న మార్షమ లు కలిగినవి. 

ఈ సామ్యము లన్నియు నిట్లుండగా తెలుంగు కథాగీతమును, పాళ్చాత్యుల 

Ballad స్వరూపమును ఒక్కటియే యని గుర్రించుటకు వీలుకాని పథాన 

భేదము ఒకటి కలదు. అది కధా విషయికమైనది. కథనము రెండింటి యందును 
పధానాంశమే యైనను, కథయొక్క_ స్వరూపమున రెంటికిని మధ్య విభేదము 
స్పష్టముగా గోచరించును. తెలుంగు కధలలో, ఒక రాజును గూర్చియో, సతీ 

మహ త్యమును నెజపెడి పేరంటాలిని గూర్చియో, అద్భుత కార్యముల నాచరించు 

వీరపురుమని గూర్చియో, సంపూర్ణ కథనముండును. కథానాయకుని పుట్టుటకు 
ముందు నుండియు కథ మొదలై , యాతని జననము, బాల్య యౌవన దశలును, 

సాహస కార్యాచరణము. వివాహ సంధంభము, మొదలగు నంశములతో కథసాగును' 
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నాయకుడు, రాకుమారు(డై న చో నుకుటాభిషి కత తోడను (కాంభోజరాజు కధ) 

వీరుడంగుచో, యిష్టకార్య సిద్ధి తోడను, (బాలనాగమ్మ కథ) సామాన్య యువకు, 

డె నచో రాజ్యలాథధము తోడను (ికరుమా వని కథ), భ భ కుడగుచో పరమేశ్వర 

దర్శన లోభము తోదను, (సిరియాలుని కధ), కధ సుఖాంతముగ ముగియును. 

అందువలన ఏ కథాగేయములై. నను, కథకులు రండు మూడు ర్యాతులకు 

మించి చెప్పునంతటి నిడివి గలఏగా నుండుట జరుగుచున్నది. ఆంగ్హము నందలి 

Ballad కధ కీ లక్షణము లేదు. అచటి కథాకధనమునందు నాయకుని కంటెను, 

నాయకుని (పవ రనను నియమించు సంఘటనతే, | పాముఖ్యముంఢుట మనము 

గమనింప వచ్చును ఇచట నాయకుని పూర్ణ జీఎత చితణమునకు చోటు లేదు. 

ఆనగా నీ కథలు ఒగ వ్య _కికి _పాముఖ్యము నిచ్చునవిగా కాక, ఒక బలమైన 

సంఘటనను వర్ణించుట కుద్దేశింప(బడినవిగా కన్పించును. 

మఆకియు పాశ్చాత్య కథన గీతములన్ని యు మధ్య యుగమునకు చెంది 

నట్టుగా నిర్ధారింపబడినట్టు (గహించితిమి. అంతేకాక ఇది జానపద కళయే 

యెనను, న్ సజ వాసన కలిగిన సంచరణశీలురె న గాయకుల వలనను, 

కవుల వలనను నభిమానింప బడి యుద్ధరింపబడినదని పాశ్చాత్య విమర్శకుల 

విశ్వాసము. అన(గా మధ్యయుగమున, కించిన్నాగరకులై న కవులును, గాయకు 

లును, నంతకు పూర్వమే జానపద జన జీవితమునందు స్థిరపడి మణజుగున 

నున్న కథాగీతముల నుద్ధరించి వానికి పచారము నిచ్చి యవి శానపదుం వలననే 

వ్యా _ప్రిలోనికి వచ్చుటకు [పోత్సాహము నిచ్చి యుందుఠని యనుకొనవలయును. 

తెలుగు నందలి యీ కథా గీతముల చరిత యందుకు భిన్నముగా 

నుండును. పాళ్చాత్య సాహిత్యకులు సేకరించిన కథాగీతములను పరిశీలింప(గా 

వానియందు మత పరములె న గీతములు లేవని [గహింపవచ్చును. తెలు (గు 

కథాగీతములయం దసఎఖాాక ములైన గాథలు మతపరమైనవి. పేరాద్భుత చార్మితిక 

గాథ లిచట(గూడ కాన్పించినను, ఏనిని మించిన సంఖ్యలో విదివిగా కన్పించునవి 

మతసంబంధి గాథలి. ఈ గాథలయందు |పతిబింబించిన మత మైనను మధ్యయుగ 

మునకు చెందన వీర శె వ, వీరవై పవ సంబంధి యగు మతాంశము మాత మే 

కాక, (ప్రాజ్మానవుని మేధావిలసనమునకు ఛెందిన మాతృపూజా విధానము 
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(Mother Goddess worship) ఆక్మారాధన (Animism) భూడా 

రాధ” (Ancestral worship) జంరుహూశా పద్ధ 

నుతి పాచీగా ంశోమయులతో పరిపుష్టమె ఒరాజిర్లుచున న బట్ట తెలు(యునందు 

కథాగీఠావిషాగ్రార ము మ ధ్యయుగముసకు పూర్ణమ జరిగ యుండవలయుననుట 

స్సష్టము. 

అట్లని దీనిని మజియు [పాక్తన దశకు (Primitive) చెందినదానిగా 

చెప్పుటకుగాని, మిక్కిలి రస కాగర కులును, మృగదశనుండి విడివ వడుచున్నవారు 

(Barbatians) నను నాటవికుల చేతియందు రూపుదాల్సిన కళయనిగాని 

చెప్పుటకు వీలులేదు. ఆఅక్షరజ్ఞానము లేకపోయినను, థావసంపద పుష్కలముగా 

కలిగిన జానపదులు, ఆనాటికే తమ జీవన చూర్లమున  నెలకొనియన్న 

మత సంబంధి గదలను, తమ నమ . తతపన యనేకానేక 

సంఘటన లతో కూర్చ (బడి: కదలను, నెణిగ్మయుందురు. అట్టి పురా కథలను 

(Myths) సమకాలివ గంఘటగడలళు,  జరపరది తమక వ యి 

Col శ ho నో ల! ల్యముచే వానికి మెలుగులు పెట్ట దొంత సంస, ర దశకు పె5గిన ఆదిమ 

ర్ 

3 ల ౮ 9 ర్ట ల EA లో 

మానవుడు, కథాగీక నిర్యాణ: నకు జారతుై యు శడచ్చును. దంస(గా 

కదాంశ వు పురాతవశమును, ఆదిమ దళావిహ్నాతమురు, నై నను దాసిని 

గీతికాబద్దము చేయుటయు, తాళకలయాన్వితముగా , కించిన్నృతాను సారిగా, 

వాద్య సహాయకముగా, దానిని జన సమూహము నెదుట (పదర్శించుటయు, 

మానవు(డు ఆటవికదశ నుండి కొంత పెరిగి సంస్కృతిపరు డై ననేగాని 
సాధ్యపడదు. ఇట్టి నిర్మాణము మొదలై న నాటినుండి, సంవత్సరముల 
తరబడి కాలము నసుసరించి, యందలి కధాంళ మం కథన పద్ధతి, మార్పులు 

చేర్పులు చెందుచు జానపద జనశీవితమున | వేళ్ళూని “పెన వేసుకోనిపోయి యుండ 

వచ్చును. ఆ విధముగా నొక స్తాయికి వచ్చిన యీ కళా (పక్రియను చూచి, ముద్దు 

లై న కవులును, రసజ్ఞులును స దానిని చెపట్టి యందలి స్టలితరూపి ములను, పామర 

జనోపయు కములగు. పదబంధ ములను, గణయతి భంగములను మార్చి దానికి 

సాహిత్యము నందొక స్థానమును (పసావించినట్టి తృ ప్రిని పొందుట జరిగినది. 
శ్రీనాథుడు చేపట్టిన పల్నాటి పీత చర్మితయు, ఎల్లన చేపట్టిన . కాటమరాజు 

కథయు సిట్టి వే. 23 

28, పినయెల్రయ - కామరాజు కథ - 19058; శ్రీ వాథు(డు పల్నాటి 

వీర చరిత - 1961 
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జ టట ఆజ (ప్రపంచ సాహిత్యము నందు విశిష్ట స్థానమును సంపాదించిన భారతీయుల 

భార గ్ ఓ ఖల ఖో లలో గ్ 

తోలి కధాగాతము రామ కథి యని చెప్పవచ్చును, వాల్మీకి తనచే రచీతమెన, 

రా కమెన రామాయణ గాధను లవకు[ులకు నేరి*, వారిచే పాడించి | పచా 
Gown 

చెం 
LL న 

నము ఫీయించెనను విషయము రామాయణము నందే కలదు.టో రామాయణ కాల 

సును గహర్చి విజ్ఞులలో ననేకాభి'పాయములు కలవు, 8006 వీ, సి. నుండి 500 

ది సి. వరకును గల కాలములో నెచటనై నకు నీ మహాకావ్యము జనించినట్టుగా 

విమర్శకులు భావించుచున్నారు.25 పాళ్చాత్య విమర్శకారుల అభి,పాయము ననుస 

రించి |గహించినగు, రామాయణ రచన 500 బి. సి. ముందే జరిగియుండునని 

విశంసనీయ ముగా [గహించవచ్చురు.2! రామ పుతుఎగు లవకుశులు తా 
సా 

మయోధ్య యందు పాడిరను న తరరామాయణ గాథయే సత్యమగుచో నీ కథా 

నం GG Ef G Er 29 ua స్ ర్త క ఫ్ ర co Sa శస e టీ గ్ల! [ey CN త్ ౮9 
న 

క రా eA UX wR గ్త్ ర్ట 
అమే పోోసుర్ యొక్క ఆరి న డ్. ఉసి కుత గాధలు గీకు దేశమున నానాడు 

వీధి గారోరులచే నాదంబడెరివను వాాకయు గలవు. ఈ గాధలు వెయ కిక 

రచనలు కావనియు, నానాటికి జనులలో గేనరూపమున చేళ్లూని అ వేద్య కర్చు 

కములై న వీనిని హోమర్ సమీకరించి, సంస్కురించెనే గాని, స్వతం తముగా 
వివరింప లెదనియు, విజ్ఞుల _పచురాభి పాయము గలదు 2” మరి కొంద 

రాధునికులు హోమరను నా క కాలమునకు గాని, దేశమునకు గాని చెంద 

దని, పలువురు వ్య కుల సమూహమునకు చెందినదని తంతురు. ఏది యమైనను 

హోమర్ కాలము 900 వి సి య యభిపాయము కలదు.28 అనయా నానా 

టే (గీకు వీర గాథలలో నగగణ్మములైన ఒడీసియన్, ఇలియడ్లే ఆనాటి 

క థాగేయములకు జవతార్కాణములని విశ్వసింపవచ్చును. 

రపు. వన. కు 

కై ర్మ న 
య] 

బ్ర య 

దిశ, వాల్మీకి సంస్కృత రామాయణ మా 

విభ. * రామాయణ మహాభారత పొర్వాపర్య విమర్శ-మల్లాది సూర్య 

నారాయణకశా స్రీ - సంస్కృత వాజ్మయ చరిత Part Tl. 

ZAgarwal _ A short History of Sanskrit Litera. 

ture 1963 

విరి A, A. Macdonell- History of Sanskrit Litera- 

ture. 1965 

97. Encyclopaedia Britannica 

28. Encyclopaedia Britannica 
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200 బి. సి. కి చెందిన భరతుని నాట శాస్ర్రముగందు సూూతధార 

[పస క్రి యుంమటయు, సంస్థ్ట్ట్రాత నుహాభారతటున గం రూపోవ బీవనమను 

విషయమును గూర్చి సీలకంఠ పండితుండు వ్యాథ్యానించుచు నడి బొమ్మలాట 

యనిలేల్చుటయు3? చూడగా,బొమ్మలాటల యునిరి, కీ.వూ. 2, కిశతాబ్దులకంె, 

వెనకకు పోవుచున్నది. ఆర్థానిసారియెన నఓనము, వెషధారణల యొక్క |పమే 
యము లేక, కేవలము అం” చాఐనము కరిగి కథాయుతములై పాడంబడెడి గీత 

ములే, టొమ్మలాటల కంటెను _పాచీనమెన పుట్టుక కలిగియుండు ననుట యుక్తి 

సహము మానవ మేధ యొక్క వికసన చర్యలో సరసములును, నాతి క్రి ప్ల 

ములునై న విషయముల సృజనముండును. ఆలోచనా పరిణతములును, క్రిష్టములు 

నైన విషయముల యుద్భవము తరువాత, జరుగుచుండును. తెర బొమ్మల 

నాడి ఐచీయు సంభాషణలో పాతలను రూపుకట్టియు, విలసిల్లిన మేధ అంతకు 

ముందెప్పుడో గీతముల యందు కథను బంధించి దానిని _పీక్షక వర్గము (డోతృ 

వర్గము కూడ) ముందు లయానింతమ గ పాడుట నేర్నుకొనియుంశవలయును. 

మహాభారతమున చర్మ పుళికా |పన కి యున్నదని సిమ్మినచో రామాయణము 

సాక్షా త్తు రామ పుతులచే గాము చేయబడీనదని నమ్ముటలో విపతిప త్తి లేదు. 

ఎప్పుడును తోలు బొమ్మలును, చెక్కు బొమ్మలును ఆడించు వారి కంటెను, 

పద (పవ ర్తకులే పాచీనులని యొప్పుకొనక తప్పదు. బుగ్వేదము నందలి దాశ 
రాజ్ఞయుద్ధము నిశ్చయముగా వీర కధానక గీతమును దలపించుచున్నది 1 ఈ 

విధముగా నూహ సారించినచో భారతీయ కధాగితముల సృజన పాశ్చాత్య కథా 

గీతముల వలె 1కి, 14 శతాబ్దులకు చెంనదిగా కాక, క్రీస్తు పూర్వపు శతాబ్దులకు 

చెందినట్లు నిర్ణయించుటలో నసామంజస్యము లేదు. సంస్కృతమున నింత 

(ప్రాచీన కాలముననే వి స్పరిల్లి న ట్లుపపత్తులను కలిగిన యీ కథాగీత ప్రక్రియ, 

29. నాట్య శాస్ర్రము- 

50 సంస్కృత మహాభారతము- నీలకంఠ సంపాదకీయము. 

81. ఈ యుద్ధ కథనమును గూర్చి విపులముగా శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీ 
రంజనము గారు వివరించియన్నారు. లక్ష్మీ రంజన వ్యాసావళి నా 

సేజీలు 244 - 258 . ఎ, 1968. 



త్తే 
నృశాస్త్ర విజ్ఞానము 48 

* డ్ టై వివిధ ధారతియ భావలతో, నాయా భాష పరిణాగు వికాసములు పొందుచున్న 

వివిధ దళణలో జననమంవ౨ి, పాయుఖ్యనును పొంరౌ ని యూహింప వచ్చును. 
a it) 

లో తెలుగు నందు దాదాపు ఏ శ కాబ్ద మున నిట్టి “దాగిత విలననము మొద 

Gy Gi గం ల) వు. EC రాం (అ గు రాజైనా హోల శాత వాహనుని సంక 

మగ) గాథా గ _పశతి యందు పాటల | పస క్రై చాల చోటుల6 గలదు 32 ఆనా. 

టికి తెలుంగు భాష క్ యునికి కలదని గాథా స ప్రశతి యందు చోటు చేసి 

కొనిన యనేకములైన తెలుగు పవములు నిర్దానణ చేయును.33 కాన 

నటి పాటలు ఆనాంటి తెలుంగు భాషయందును నండిరసుండు ననుటలో నసామం 

జస్య ము లేకపోయినను, వాని స్వరూప స్వభావము లిబ్చుండునని నిర్ణయించుటకు 

మన కితరాధారములు లేవు. హాలుడు [సుత “గాధలిను సేకరించినట్లుగా 

నానాటి తెలుగు గేయగావలను సేకరించుట కెవరుకు వూకుకొనక పోవుట 

తెలుంగు శాతి దు 'వృష్టము. తెలుంగుతో శానగముబు తొలుదొ ల్లగా నాజవ 

శతాబ్దీయందు వేంంంపంబదినట్టు నిర్జాాంపయు౫ స. (గే కాటి చోడుల - కలమళ్ళ 

శాసనము ,. ఆ (టి సంక చెపురుముదుచుగా తెలు పో, పద్య రూపమున 

కాస్పించు శాసన ఎలలో నెచట 3 కధథాగిళ వస కి వానరాము. ఆమ్ల ఆది 

కావ్యమై, తెలుంగు భాషలో స్థిర పీరమును పడసిన మహా భారతము నందును, 

వీని పస క్రి లేదు. 

6 

నన్నెచోడుని కుమార నంభవము నందు గొడుగితముల పుస క్రి కలదు. 34 

పరమేశ్వర [పసాద లాభము కోరి యడవి యందున పార్వకీదేవి యచటి స్రీలు 

పాడెడి గొడ గీతముంను వినె్శశ యున్నది. వాపస్ గేఎ సాహిత్యము నందు 

డా॥ రామరాజు గారు గౌడు గీతముల (పస క్రి కొనివచ్చిరి.35 “గౌడ జాతివారు 

లి2. గాధా స పశతీ సారము- తెలుంగు, శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృష్ణ 

శర్మ - శే: 25; 144. 

88. |పాజ్బన్నయ యుగము. డా॥ దివాకర్ల వేంకటావధాని. 

వశీ. నన్నెచో పండు _ కుమార సంభవము - 4వ అ, 112 ప. 

తీర. డా॥ బి. రామరాజు - తెలుంగు జానపద గేయ సాహిత్యము- ఫు. 

491. ఎడిషన్ 1955, 
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పాడుకొను గేయములను గౌడు గీతములందురు. నన్నెచో డుడు జ స 

గౌడజూతి కన్య లొకరి వెనుక నొకరు పరుగులు పెట్టుచు పాడుకొ న్నుక్తద యని 

వివరించిరి. మజియు గౌడుంస కాటమహేశ్వరుండారాధ్య దైవము. [కొత్తగా 

కల్చు గీయునపుడును, తాటి ముంజలు తీయు వపుడును, బంద్లో = జరిగెడు (పతి 

శుభకార్యమునకును వీరు కాటమయ్యను పూజింతురు. ఈ కాటమా హేశ్యరు(డు 

శ్రీ శంకరుల సమకాలికుడనియు, నీయన శిష్యుండగు గొడుని సహాయము వలన 

మండన మి చని కోటను శంకరాచార్యులు దాట కరిగెకనీయు నొక యుదంత ము 

కాటమ షే హేశ్తుర చరితమున కలదని రామరాజుగా రుటంకించిరి. 

అంతియేకాక గెడుల కులదై వమగు న్ కాటమ మహేశ్వరుని సీర ననేకా 

నేక గాధలు |పచారములో నున్నవి. కౌండిన్య బుషికి చెందిన తాటివనమును 
రాకసు( డొకడు కురూపియె వచ్చి పాడు చేయచుండెనట,. అందుకు చింతించి 

యా బుషి పరమేశ్వరుని గూర్చి (పార్టించెను. మహాదేవుడు భక్తుని మొర 
యాలించి, తన మెడనున్న రుదాక్ష తావళమునుండి, యొక మహావీరు నుద్భ 
వింప(జేసెను. అతడే “కాటమయ్య” యనియు, “కట్టంరాజు" అనియు పిలువ 

బడెను అతండు గౌడుల కులదై వమె వెలసి యనేక మహత్తులను పచరించెకు.3క 

ఆ మహ త్వనును వెల్లడి చేయు ననేకానేక గాథలు కాటమయ్య జాతరలయందు 

గేయ రూపమున పాడంబడుట మనము గమనింపవచ్చును. ఇన్ని కథలను తన 
చుట్టును! అల్లుకొనగలిగిన్లో | పామ.ఖఖముగల కాటమరా,యని [పశంసాగీతములే నన్నె 

చోడుని స్ గౌడు గితములగునేమో; ఈ కాటమరాయ.డును, గొల్లల కాటమ 

రాజును నొకటి కారను డా. రానుతాజుగారి యభిిపాయము సరియెనదే. అందు 
వలన, నన్నెచోండుని నాటికి “గొల్లల కాటమరాజు లేడు కదా యను సందే 

హమున కిచట చోటు లేదు. ఇటీ గౌడు గీతములయందు కథ నికి పమె యున్న 

దనుకొన్నచో, తొలి కథన గీతము తెలుంగు సం[పదాయ సాహిత్యమున కుమారో 
సంభవ మునందే తొలుదొ ల నుటంకింపంబడినదని చెప్పవచ్చును. పాల్కురికి 

సోమన తన పండితారాధ్య చర్మితయందు, బొమ్మలాటలను పేర్కొనెను3” 

86. Syed Siraj Ul Hassan - The Castes and Tribes 

of H. E. ఈ. the Nizams Dominions-Vol. 11920. 

తి: పాల్కురికి సోమన __ పండితారాధ్య చరిత-పర్యత |ప్రకరణము- 
Page 435.1939 
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అందును తోలుబొమ్మలాడువాంని, కొంగ్యుబొమ్మలాడువావిని గూర్చి చెప్పెను. 

అంతేకాక, బసవ పురాణమున భ క్ర కూటువలయందు భక చరితలను కథలుగా 
పాడు వారిని చెప్పెను.38 (్రుతైలయా్యత్రా సందర్భమున మాపటి వెళలయందు 

వేలముల విడిసిన పిచ్చుకుంట్లు, భ కవరు గాధల నుగ్గడించుచు యాచన 

చేయుట వక్కా_ణించెను. బసవపురాణమున కోలాటమును, గొండ్రి పేరణి, కేళికల 

వంటి జానప నృతగములు పేర్కానయడినవి. తు వీణావాద్య వితతుల యులి 

వుతోంగూడిన యానంద గీతములను, శంకర గితములను పాడువారు పేర్కొన? 

బడిరి.39 అంతేకాక వాజిజాతరల..వు, పరభ్యదుని చా, తలుపు నుగ్గదింపయిడినవి*ంి 

జానపద నృత్యములిందు బేర్కొ_న(బడుటచే పరిణామ్మకమమున వీనికంటె తొలి 
స్వరూపమగు, గయగాథావిన్యాన మానా(టికున్న బై యగును. గేయగాధలు పచ 

రించుట కనువగు జాతరలును ఇందు బేర్కొనబడుట యూ యంశమున కుప 

బలకముగా నున్నది. దీనిని బట్టి, ఖారతమునందీ జానపద కళావస క్రి లేక 

పోవుటకు, అది యనువాదమను విషయమునకు కారణముగా నంగీకరించినచో, 

తెలుంగు సాహిత్యమున తొలుతటి నుండియు, నీ గేయ గాధల [పస క్రియు, దీని 

తో సంబంధము కలిగిన బొమ్మలాటలవంటి జానపద కళా పస క్రియు నున్న 

దనియే తెల్పమగుచున్నది. సంస్థాతాయ్యధ ముల యందు, అసమాన (ప్రతిభ * లగి 

యుద్దండ లీల కవిత్వము నెజపిన శ్రీనాధుని వంటి పౌఢ కవియే యీ జాన 
పద కథా గేయముల యెడల మోజుచెంది యానాటికే [పచారమందున్న పల్నాటి 

పీరగాథను కొంత సంస్కరించి వెలయించె ననవచ్చును. ఈ విధముగా జానపద 

కథాగీతము తెలుగున పుట్టిన కాలమెద్దియో నిర్ణయింపలేము గాని, తెలుంగు భాష 

సాహిత్యోదశ నందిన నాటినుండియు దీని పస క్తి కలదని నిర్ణయించుటకు వి పతి 
పతి లేదు. 

లా 
ట్ 

కథాగీత ము లన్నంతనేె కాలికి గజ్జకట్టి చేత వాద్యము ధరించి వంతపాట 

గాడ సహాయమున నావేశపూరితుండై (పేక్షక లోకము నెదుట కించిదవయవ 

88. పాల్కురికి సోమన -బసవపురాణము చతుర్థాశ్వాసము - వే. 108(1952) 
89. పాలు-రికి సోమన _ బసపురాణము - (పధమాశ్వాసము - వే.20 
40, lbid తృతీశ్వాసము = పేజీలు 58, 62 
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చాలనముతో జానపద గాయకంంకు పచ :-చు పనబయిలేకా.., తఅద్భగు ములుసు, 

(పస కములు కావచ్చును. ఎజ్హకా యొండ” , నదు గులు వంచి కలుపు తయుళు, 

(శ్రామికులు లయబద్ధముగ గొం-సపలు నా * పాడెశగుయి కథా యము ఎతు 
న! ల్ లో శ్ర అంట్ల ఇటో wre న్న (గ గ స లో 

విభాగము (కింవికి రాము ,నుం అపు ౫ కతన సంరంభ యమునికి. డగు 
rant గ అటు 

నే లః క్ష ఖో ఆ మ. yu "wr ఉల సమయములయందుకే3 యు తెదు ౨ సుము ములు సారించి, గాన రూప. . 
వానకి 

చెప్పుకొనెడి కధాగితయుబో, "J ఎ భాగ? ము SOAs చు Pea ప సన ఈ స 

ర్శన పరిధిలోనికివచ్చు కడ్రాన్ు సలు 3౨ కవ ఖ్ 

తు స స ళో hy tw We ( 

# 

ళో Cal శ ట్ aaa బడి, వారి తీరిక నమయముంంఓ బు, ఉత, సమయ ఎమలందుకు, గా ఎపళత 7d 

జాతరల యప్పుడును, కొన్ని వా వరముల నసహాచు మున, వంత పాటగాం ద 

wom 

my లో వ నాటి తోడ్పాటుతో నుత్ఫుకచి తులు ఏ లిగిన రు షకదులముందచు కించిదంగచాంతము దె 
శల 

(పదర్శింప(బడుసయువి, పాడంబట.నవియు I ఎదు గ అదు వా టు ఖే జ 

“ నో ళ్ kb 

లును, కలుపు పాటలును | గామ్క గీఠకణగులు “౨, కధా” మతముల దమ” 
ఛ్ 

గ శ సి క భి ఓ Pa 

నిచటి పరిశోదనకు పాత తుం? స రః Sec న 

లీ ఫా. నదీ Wi ప PT 

చి లక్షణములు గలిగిన కశ్రాగీర గ్గ ఆ శోకం మ స. 
చ్ల్ం4ం 

Cal 

యయ భఖ లో | ల జో క [5 We సి ౯ 
కాం: ల త a “లో rite, ain ora: | గా ms i Wa td AF on J 4 లే 

అం 

న్ అర శ్వ జ తే జు ఇ fr స కా 

ue a i? Wr టి ww / ఆ ఎ టె ల ఆల్ తే ౧ ళీ 
| లో ఢి 

| ౫ జ్రాతుది SOIT mY ట్లు 8 “గ ప్ 1 అష గ a 
wg fy ¢ ఖ్ Sha షం are wha + Va న్యా సస భా ఉక ల న. + 

# Ca 

|| * జ జో Tuy a al శ సె ల? ఛో ఖ్ ఖు క స 
అజ యశ్యిగాపెములు Why వ Po అండ కాము Fhe Tw we Frere SY వ స ] ade మ్, 

1 ud wh న్స 

+ 

wo 

(a 
ts 

జీ చ్ EI a) Re 9 శో జే ళ్ ‘ a ళో 

విభిన్న ఛాఖ్రలదడంు యం, ౧ చె Sis ఇర్బా ww re TACT TAN es ఉనార్లను. 

ae వ చా 0 శ ల టో ణా వలి వెం ప్ 
నందుగాని, వానికి గిం ఎల, yon Th WHR SALT ము 

LI 
banaue anna] అలా అం అలు anal haan కో క. ద న. or or న wom 

ut 

శీ. రతర గ (లు జిల్లా సంబాెడించిన కంపు పాట! 

యందు కళలు దలవు. 'వానదేవుని కళ, 'బోణా కాటవు రెడ్డి కథ 

సదాపురపు కట పాటి యటిచే. 
థు చ చు 

నన నేదునూరి గంగాధరం గారి జానపద గేయ వాజ్యయ వ్యాసావశియండ) 

కథాత్మర ముగు నలుపు పాటలు గొన్ని సేగ్కొగబడినవి. 

452, [బాహ్య ణు యిండ్డలో వడుగు జరగన. తరువాత, ము తెదువ్సలు 
నా # ore 

తోము గయ సారు సాటలో కామేశం ర్ కథ గలదు. 
చా 

/| జ్జ a అ కీలు, ఆం వాడవలో దామాయంణ, భారత భాగవత గాథలు కలన్న, 
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అస ఆల * జ (a ఇ” ఇద శు, గే వి. స సామ్యవె షమ్యములన చర్శించుటపలన, నీ జాతి జానపద కళకు ఏక సూ[తత 
hee 

ల్ల 
ఒడ 
co 

అయిందు, సం|పవాయు సాహిత్య ఎ నందలి యనక కథలు 

[గ్రహింపంబడి యక్షర ఈద్ధి మన్న వాడును, భారత భాగ పతాది గంధముల 

యందలి పదములను కంరగతము చేసికినీ వానిని కధాజశ ముని మధ్య మధ్య 

సందర్భాఎనార ముగ చొప్పింప(గల వాడును నైన క దకుండుండుట కాస్పించును. 

ఈ కథకుని చేతియందు బుజ్జకథల కథికుని చెతియందుగల తంబురా కాక 

చిుతలుండుట యు, వంతవాట గాడ బదులు పక్క వాద్యమితను వాయిం 

చెడి హార్మోనెష్టులపు, తబలా వాద? *ం్యడును, ఎండదింట గమనింపవచ్చును. 

దిండు (వ్మకియల యందును అభ్యాసమ “కు “నమ వాహికగా నుపమయోగ ఐం 

పడినను, దానిని _పదర్శించు పద్ధతులు", హంగులును వేలు. రచనాఎగములుగా 

బుట కథల యందు మంజీర ద్విపదయు, నచటచట రగడలును, దరువులును, 

ర్యచిత్తుగా నేలలు, వచనయుమినొు కా స్ప౯చును, పహారిళకదలయందు శాలు 
w కొ జో ol 

హూండ స్థా జ్ we SO AR CET pre i 9) బేసువొ,మను 
జీ 

స 
yt * tw ళీ ol క నా # ఈశ ళీ ie 

గ దమన. పే బన ప కిల! ప త దూ లె యం అనిల గ్ 
క 

[కింద చూపినటు సూందువంంచుకి ఎ కొలను డా 
Gorn 

He ళో లో ణీ జ గ్ లో జక ఇట, be ఆట x 

ఓ, రొంరు [వ దేయలును, కధాగిర్శిళ యు... లాభా 5 ఎ *నొస్టింశి 
ఆ శ్ర Ly శా + ఖో 

జ క 
క ఇ Ghd 

, దటంసిమునకు రెండింట పందుల గాగ సె వామాపి, క్ న్ సి 
ఓ 

re జ్ జక క! జ జ్ గజం ”ో a A స్ట 

వప, కభథాకథనెదముును చెండు [ప్రక్రియల యం మును (సముఖుండ్ర శ ఉటథను 

ఖా న శ్ ఇ ఓక ప్రాండే రాతి సల హించును. 
కు శశీ 

* మ ఓ గ ఖు ల టల్ 4 పక్కంగాన్యసంుల తోద, అయ ౫ వుం నంగ కకక 
కీ థం 

నకు ముఖ? మెన యంగము. 
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5. రెండు |పుక్రియలయందును, కథకులు, తాశలయా,తమగు కించిదంగ; 

చాలనముతో, యుందునకు వె.ఎకకును, నడుగులు కదుపుచు 

చెప్పుదురు 

ఖు 

es ty 

మౌలికములె న గుణముల యందే రెండు (వకియలకును నామ్ముములు 

గోచరించుచున్నను, నిట్టి సమాన లక్షణములయందే, 

నాగరకత యొక్క (ప్రభావము అలనను, నొక శాఖయందు కంటె మశీయొన 

శాఖయందు కొన్ని మార్పులు జరిగి, తన్యూఅలమున నొకటి స్ట్ మృుంయగిను, 

మరియొక టి అట్టి దేశి ప్ర కియ ఎండతిమే జశ్మమంది, స మపి కొసం రూపు 

దాల్చిన మార్గ పకి చుగను, నేర్పడినవి. 

పరిణత బుద్ది పత 

సష్టూలముగా చూచినచో హరికధకు జానపద  కళయనుటరు విలు లని 

యంశములు కొన్ని [పచురముగ కానవచ్చును. అవి యీ [కిఐ 

బడుచున్న వి, 

tt లో వ్ ట్ర్ ర్ి క హ్ష్ 

1. ఇది యక్షరాస్యులై న కథకులచే (వచురిత మగుచున్న ద. 

a ఇందలి కధ సాధారణముగా రామాయణ భారతాదుల నుండియు, 

పురాణముల నుండియు నుద్ధరింప(బడిన సాం పదాయి కేం 

వృ త్రము. 

ల్ కథా వాహిక యగు గానము దేశ్యముకాక, మట్టు, పార్శిమట్లు, 

తోహరాలు, హిందూస్థానీ రాగ పద్ధతులు, కీర్తనలు మొదలగు 
వానితో కూడియుండును. అచటచట దేశ్యములగు రగడలును, 

ఏలలు నున్నను, [పాచీన [గంథముల యందలి పద్యములు 

సందర్భానుసారముగ చొన్పంబడుటయు కాన్సించును. 

4. సహాయకములగు వాద్యములను పరిశీలించినచో, బుజ్జకథయందు 

జమిడికె, తంబుర, గుమ్మెట, “అందె వంటి దేశ్యములగు 
నుపకరణములు వాడంబడగా, హరిక థల యందు పాశ్చాత్య 

నాగరకతా వి స్తరణానంతరము (పశ నీ గాంచిన, వోర్మొని 
తబలా వంటి వాద్యములు వాడ(బడుట కాననగును. 
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కు లక్షణములను పరిశీలింపగా, హరికథ, “బుజ్జక ధి యందలి మౌలిక 

లక్షణములమైననే నిర్మింపబడినదై నను, నాగరకతయొక్క 1పభావము వలను 

నా లక్షణములనే, తదనుగుణయిగా మార్చి, _ తానుబుజ్జకధ కంటెను వేరైన 
(కొ త్త రూపముకు పొందిన దనవచ్చును. అనలా, బుజ్జకథ జానపద మేధో న 

ప 
దృవమై, యసంస్క్భృతమె, వాత్యమై, భాసించిన కళకాగా, దాని ఛాయల 

—— ర్ట 

శ 

నకఘసరించి ముదృవించినదేయె..ను హరికధ, సం పడాయ కధా కవిత్యమును, 

నాగర క పద్దతుల కనువుగా మలచ (బడి సిడియు, నకరాస్క్యు (డె న కధకునిచే 

(ప్రవ క్రిమునై న, నాగరక కళయె భాసించుచున్న ది. 

ర్థమును గహించి వేదకాలముననే 

చః పక్రియ వీజరూపముళ pe అ ల్ని | ౮9 క్త ల్ { x £ a (౮ & 4 ర ట్ల § అ గ క క్ర 
al జగ స ఇ” J గ్గ జ ఇ ఇ” హరికథా రూపమనియు కొందరు ఎర్హ ముంబర్ 4s పం “గరిట 

సామంణజసం మెటునా ను, 
యీ 0 (6 

తరువాత గాని [పబలము కాలేదనుట స్పష్టము. కావున జాసపదుని ప్రాచీ 

డాక్టరు, జో గారావుగారి ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చరిత ననుసరించి 

(క్రీశ. 16 వ శతాబ్ది యు త్తరార్థమున నుండిన కందుకూరి రుదకవి యొక్క. 
సుగీవ విజయమే తొలుదొ ల్తటి యక్షగాన మనవలసి యుండును.45 యక్ష 
గానము గాన _పధానమైనది. |పదర్శ్భనమున నృత నృత్యాత్మకత కలిగినది, 

రూపకోపయు క్ర మెన రచనాంగము కలిగి, సాహిత్య (ప కియగా భాసించినది. 

సుగీవ విజయము (_పదర్శన సౌలభ్యము కలిగిన రచన. వచనము లేకపోయి 
నను ఆక్యాన శైలి కంటె సంవాద శైలికి (ప్రాధాన్యము నిచ్చునది. ఇందు 

44, Sri MS. Ramaswam: lyer - Kalakshepamu, 

45. డా. య్లస్వీజో గారావు.ఆం|ధ్ర యశ్న్షగాన వాజ్మయ చరిత్ర - 
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జంపె, తీపుటలతో రచన సాగును. ఈ లక్షణములను చూడగా, (దర్శ 

నార్హతయు, సంవావ శైలియు, వేషధారణావసరమును, యక్షగానములు 

సాహిత్య స్థితిని చెందిన 16 వ శతాబ్ది యు త్రరార్థమున, వానియందు తప్పని 

సరిగా నెలకొన్న యంశములని నిర్ణయించుటకు ఏలగుచున్నది. ఈ నిర్ణయమును 

సమర్థించు లక్షణములే సుుగీవ విజయము తరువాత, పండిత  కవులచే 

రచింపబడిన యనేకానేక యక్షగానములలో కాన్పించును. అట్టియెడ 

కేవలము ఆక్యాన 3 లికే (పాధాన్య మిచ్చునదియు , వచన సాహచర్యము 

కలిగినదియు, వేషధారణావసరము లేనిదియు నగు బుజ్జకథతో యక్షగానము 

యొక భేదసామ్యముల నెన్నుట యెందులకన్న |పశ్న యుదయింపవచ్చును. 
జోగారావుగారి ఆంధ యక్షగాన వాజ్మయ చర్మితయందు, దాదాపు మూడు 

వందల యేబది యకగానములు సమీక్షింపంబడినవి. ఈ యక్షగానములన్నియు, 

ము[దితములుగనో, అముదితములుగనో లిపిబద్ధములై యాయనకు వివిధ 
(గంధ భాండాగారములనుండి లభించినవే యని స్పష్టముగా తలియవచ్చుచున్నది. 

యక్షగానముయొక ,- పరిణత రూపమునకు తొలిహద్దు నాయన 16 వ శతా 

బ్రముగా నిర్ణయించి సుగీవ విజయముతో దానికి నాంది వాచనము పలుక కలి 

గెను. నాగరకత నేర్చిన కవి హస్త నిర్గతమగుటచే నిది మార్గ్యప్మకియగ నిర్ణ 
యింపంబడినది. 'యక్షగాని నామ చరితను గూర్చి చర్చించుచు, నాయన 

పూర్యము నుండియు కావ్యాదులలో దాని (పస క్రియు, స్వరూప స్వభావములను 

చర్చించెను. యక్ష, జకుూల శబ్దముల గొని భౌమమగు యక్షజాకియే  జకు్క్యూల 

జాతి యనియు, తొలుదొ ల్ల వారు పాడెడి శ్రీ మహాలక్షి సుతి గీతములే, 
యక్షగానముఅనియు నిర్ణయించెను. ము[దితాము[ దిత యక్షగానములను పరిశీలించి 

పండిత జన హృదయ రంజక మగునట్టుగా వీరు చేసిన కృషి యమూల్య మైనది. 

వీరు తమ పరిశోధనను కేవలము, ముదిత యక్షగానములకును, అముదిత 

ములె తాళపుతములయందు లిఖింపంబడి, [(గంధాగారములయందు వెలుగు 

చూడక యున్న యక్షగానములకును, నియమితము కానించిరనక తప్పదు, 

అనగా, లిఖిత రూపమును పొందక కేవలము జానపద గళస్థముల్తే, పరం 

పరగా తాతనుండి తండడికిని, తం(డినుండి కుమారునకును సంకమించుచు, 

పరిరక్షింప(బడుచున్న యసంస్కత యక్షగాన స్వరూపమును చేంజిక్కించు 
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కొనుటకు వారు పూనుకొనలీదు. యక్షగానముయొక పరిణత రూపమునకు 

తొలిహద్దును 16 వ శతాబ్దిగా నిర్ణయించుకొనుటవలన , వాదికి ముందు కాలమున 

కేవలము మౌఖిక రూపముగనున్న యక్షగాన స్వరూపమును గూర్చి చర్చించు 
నవసరము లేదనుట సమంజసము. 

కాని తెలుంగు జానపద గేయగాధా సమాలోచనము చేయ(బూనుకొన్ననే 

నిచట యిక గానములను గూర్చియు, వానికి గేయగాథలతో గల సంబంధ మును 

గూర్చియు కొంత వివరింపంబూనుకొనుట యస్థాన పన క్త విషయము కాంటోదు. 

వివిధ జానపద కథాగీతములను, జానపదుని ముఖతః 'సేకరించుచున్న 

పట్టున నాకొక విషయము చ్మితముగా నవగత మయ్యెను. 'సిద్దయోగమిను 

కధను*6 చెప్పెడి వాడొకడు తన్ను ఆసాద్వాండనని చెప్పుకొనెను. ఆసాదులు 
గ్రామదేవతల కథలను, “రేణుకా యొల్లమ్మ” కథలను చెప్పెదరు. సిద్ధయోగము 

నందలి కథ పురాణ కథా సువాసితము కాక కేవలము దేశ్యమనిపించుకొనెడి కథ, 

జమదగ్ని పత్నియగు రేణుక, సిద్ధులను పూజింపగోరి మేరు గిరిపై నున్న వారిని 
కొనితెచ్చుటకు తన పెద్దకొడుకగు జంపలేశ్వరుని నియమించెను. అతడు, 

పర్వతములు గడచి, యడవులు దాటి, చిక్కులలోంజిక్కి-, నానాకష్టము అనుభ 

వించి, చివజకు వారిని తల్లి కడకుందెచ్చి యామె కోర్కెను దీర్చును. దీనిని 
పాడుచున్న అనాది వాడిది పదమనియె చెప్పెను. కాని యందు యక్షగాన లక్ష 

జఐజమ.లైన “కాంభోజి. 'శీ౭ిల కాంభోజి వంటి రాగ భేదములు, ద్విపద, 

వచనము, యాలలు, రేకులు మొదలగు ఛందో వె విథ్యములు కాన్సించినవి., 

ఉ. దా 

'శ్రీకెలకాంబోది' ఆ యది గిరులన్ని అలయ వెదకిరి 
రేకులు-- ఇక్కడ నుండ 'నా కేలా 

నవలక్ష పర్వతము లెక్కి.నేంజూచితి 
ఇక్కడ నుండ నాశేలా 

46. “భువనగిరి! కి చెందిన “నరసింహి యనువా(డీ కథను చెప్పెను 
ఈత(డే “తరిదేవికథి ను గూడ చెప్పెను, 



' కాంటోది 

“శూలలు' 

Pre 

జానపద గేయగాధా లక్షణ సమాలోచనము 

ఘనమెన యాగంబు గావించె దానని 

తనయు(డ నే నమ్ముకుంది 

అనుమానము బెడితివి కార్యమె ర్ర*/మాయొ 

ఇంగ యెట్లు నేనేమి చేతు... 

. ..ముద్దుటుంగర మందె మునిప్పుతు చేత 
పంచె వన్నెల పక్షి నాదినాథుండు 

పట్టుక వచ్చిన యా పక్ష నిచ్చె 

శుద్ధి చెయుమని చెప్పె సురనాధుండు 

మెము మేర్యగట్లలోన 

కండ్ల బడని కోన లోన 

ఉన్న జాడ ఎట్టు దెలిసెరా! 

అలవోవో జంపలేశ్వరా! 
ని 

పగలు రాాతిబేని చోటకు 

గు రులేని గృహములాకు 

ఎట్టు వ సిరి వేగముగాను! 

గటిగా నాతోను జిప్పుమి 
ళు 

అలవోవో జంపలేశ్వరా ! 
య 

ఆయా రాగములు, నడక మారినపుడు, ఇది యేమని యడుగగా నాగేయ గాథా 

[పవ రకు(డే కాంబోది, శ్రీశౌెల కాంబోది, ఏలలు, ద్విపద యను "పీరు చెప్పెను. 
త శ ళా 

ఇట్టిదే తరిదేవి కథయు. ఇదరి రచనాం గములన్నియు యక్షగాన 

రచనాంగములతో పోలియున్నవి, 

47. వ్యర్థమాయె న్ 
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తరి డేవి జమదగ్ని చెల్లెలు, సిద్దమారాజు భార్య, ఈమె సంతానము లేక 

నోమును నోచి [వతములు పట్టి, శివునిగుడియందు [పాణాదార ముండి, సంతాన 

వరమును పొందెను. పురిటి నొప్పులారంభము కాంగా నిట్లు విలపింపసాగెను. 

కీ రన - దరువు 

దేవినే కాని భాది (2) దేవినే 

దేవినే నే దేవతాల నమ్మిన దేవినే 

కాంతనే కరిరాజ వరదూని వేడెద 

కాంతనే కాంతను నేనిక 

తాళ జాలనే. 

వచనం - అమ్మ మీ రెవ్యరూ 

మాను చందురుని మించూ, ముఖము కాంతి 

సూర్యుని మించూ సుందరి నీ నామము, నీ 

భ ర్రపేరు, నీ పట్నము పేరు నీ ఆత 

మామల పేను, నీ తలిదండుల శురు మాకు 

విన్న వింపవే కోమలాంగీ - కోరితి మీ 

ముచ్చట కొదువ లేకా- 

కీ రన నా నామము తరిదేవీ 

నయమూతో వినవమ్మా మోహనాంగీ 

నానాథుడూ సిద్దమారాజు వినవమ్మా 

మాజనకుడూ గౌతమా మునిశ్వరుడూ, 
జనని అహల్యాదేవి జగతీలో వెలసెనూ 

స పకోటి మునులు మాయన్నలో యమ్మా 
నానామము తరిదేవీ నయముతో వినవమ్మా. 

దరుపు +. కరలికిరో నే తాల జాల 

ఒక్కా కానుసె నాకు 
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ఎక్కాస మాయెను 

కసి పెంచిన తల్టులారా 

నా కష్టాలు కడ తేర్చురమ్మా 

నాకు దూలాన తాడెయ్యరమ్మా 

ద్విపద = పనిబడినపుడూ (పార్ధించి పిలిచేరు 

తర్వాత మమ్ములా దలచ రెవ్యారు 

కీలవెణికి తొలుత సీరాడ జేసితే 

జరి కోక యి స్తనని మరచిపోయేనూ 

దర్వు + దంచు గొట్టరమ్మా 

కాంతలు కల్మి జల్లర మ్మా 

బోటిరో పాటించి చూచి 

బొదు గొయ్యర మ్మా 
a 

నూనె తుడుపులు బెట్టరమ్మా 

పటు బటలు గప్పరమ్మా 
(a) య 

బాలలకు మీరు_” ఇట్లు సాగుచున్నది. 

దీనిని పరికించి చూడగా, నిర్మాణవె భవముచే నిది యక్షగాన మని పిలువ(బడు 
టకు తగియేయున్నది. కాని యూ కథా [పారంభము కేవలము పదము వలె సాగి 

నదే గాని, 16వ శతాబ్ది తరువాత నాగరకులచే నొక రూపును దిద్దుకున్న యక్ష 

గాన (పక్రియ యొక. (పారంభము వలె లేదు. 

ఉదాహరణకు సు గీవ విజయ [పారంభము 

హ్ నా యొనర్పంబూనిన సుగీవ విజయంబను యక్షగానంబునకుం 

గధా క మంబెట్టెదనిన 

శ్రీరామ చం దుండు సీతా మహాడేవి( 

గాననంబున వెదుకంగ వచ్చి 
పంపాసరోవర (పాంత్య భూముల యందు 

సౌమితియును(దాను సంచఛరింస 

ee 
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నా వేళ స్కుగీవుండధిక సం భమముతో 

బుష్య మూక మున వర్తి ంచుచుండి 

చూచి యా ఘనుల తేజో విశేషములకు 

వెజు(గంది మంతి కోవిదున కనియె 

పీరు మనలను వధియింప వేష మొండి 

వాలి పంపున వచ్చిన వారు గాను 
a 

వారు. గాన్పించుచున్నది గాకయున్న 

దాపసుఐశకేల శరచాప ధారణంబు. 

మ్ అని పలికి యచ్చోట నిలువంజాలక భయపడుచున్న సు గీవునితో 

హనుమంతు డేమనుచున్నా (డు. 

|తిపుట - కపికులో తమ నాకు(జూడ(గ(గపట 

వేసము గానరాదిది 

విపుల పుణ్యులచార మతులని వెజచనేల 

ఏల యిచటికి వచ్చిరో ఏరెవ్వరో యీ 
రూపవంతులు 

చాల పరిశోధించి చూతము జడియ 

వలదు 

రాజవంశ్యులు రాజతేజులు రాజపురుషులు 

రాజవీర్యులు 

రాజసంబున నిటకు నేమిట రాం/గతంటో 

ఈ మనోహర రూపవై ఖరు లిట్టి తేజము గలుగు 

వారికి 

భూమి నెటువలె దుష్ట గుణములు పొడము నయ్యా 

ఏను నచటికింటోయి వారల పూనికంతయు, 

దెలిసి వచ్చెద 



ర్ 8 చా“పద గేయగాధా లక్షణ సమాలోచనము 

భాను నందన వెజన నేటికి? బంపు నన్ను-” అనియున్నది. 

ఈవిధముగా సు|గీవ విజయము సంపదాయము ననుసరించి పారంభమై 

సీసమును, వచనమును గాన్పించి యా తదుపరి దేశి రచనమనదగు “|తిపుటి 

సాగినది. 

దీనికి పతిగా 'తరిదేపి' కథా [పారంభము. 

“ఎలిగొండ బుట్టినపుడు సలిగౌండ బుట్టినాది 

సలిగౌండ బుట్టినపు డు ఎలిగొండ బుట్టినా 

ఎలిగొండ నలిగొండ ఏలేటి రాజు 

సత్యమా గౌతుండు సమాన ధీరుండు 

గౌతముని భార్య అల్యదేవి 

అల్యాదేవి కొమాండ్లు స పకోటి మునులు 

మునుల తోడ బుట్టింది ముత్యాల తరిదేవి 

ధాన్యములు నోమంగ బుట్టింది ధర్మతరిదేవి 

పున్యములు నోమంగ బుట్టింది పున్య తరిదేవి” 

ఇట్లు మిశగతిలో నడచుచు నీ పదము, కథాగేయ లక్షణములు కలిగియుండి 
రాను రాను కథా మధ్యమున పైన 'పేర్కానిన యక్షగాన స్వరూపమునకు దారి 

యిచ్చినది. “సిద్ధ యోగము” యొక్క. [పారంభ ఏ యు గూడ యషగాన [పారం 

భమువలె గాక “పదము షు ఆరంభింపబడినరే యారంభ మైనది. 

ఉదా; ““అప్పుడూ రేణుక ఆతి వేగమునను 

వి|పకుల జంపన్న విజ్ఞానమూ రి 

నా మనవి యొక్క_టి చి తగించయ్య, 

సిద్ధయోగంబునే చేయవలయూనూ 

మరకానా కాదనరు మారా డా నాకా 

4ర, కందుకూరి రు, దకవి సు గవ విజయము 
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ఫీ ఘంటుగా బోయి సిద్ధులా వేగ 

అతి వెగముగ బోయ ఆది నాధుణ్ణి 

తేవయ్య పు[తకా కీ ఘంబుగాను'”- 

ఇట్టి యు= హరణములను పరిశీలింప(గా శ్రీయస్ వి. జోగా రావుగారు నిర్ణయించిన 

రుత గాన వరిణత స్వరూపము యొక్క కాలమునకు ముందే, అనగా 16వ 

శతాబభ్రికి ముందు, యక్షగాన స్వరూపము, జానపద కధాగేయ స్వరూపమున 
రెం 

కలగలిసి, యుండెడిదనుటకుపపత్తులు లభించుచు న్న రా అనగో 

యక్షగానమున్నకా పేరు జకుగ్రోలీ జాతినుండి వచ్చినను, దివ్యయోనులై న, గాన 
పియలగు, యక్హులనుండి వచ్చినను, శానపద సమూహము మధ్య జాతరల 
యందును, పండుగుఖ యందును, దానిని ప్రవ రించిన వారిలో కధాగేయ 
(పవ ర్రకులు గూడ కలరని సిద్దాంతము చేయవచ్చును. ఆందుకు లిపి బద్ధము 

కాక, కథధాగేయ రూపముతో కలగలసి యున్న మూ తరిదేవికథ సిద్ధయోగము 

కథ, వంటి |వక్రియలు తోడ్పడుచున్నవి శ్రీనాథుని కాలమున కేవలము గాన విశేష 
ముగా నుగ్గడింపంబడిన యక్షగానము, సు గివ ఏిజయ కాలము నాటికి సుపరిణత 

రూపము నందినదనుట సత్యమే. కాని యీ మధ్యకాలమును నవంగగా గాన 

రూపకమగు యక్షగానమున అభినయము, వేషధారణ, _సంవాదనపద్ధతి |పవేశ 

పెట్టబడి రూపక స్థితిని పొందుటకు ముందు, దానినా పరిణత స్థితికి తెచ్చుటకు 

తోడ్పడిన వారిలో, పద|పవ ర్తకులును, గలరనుట సమంజసము. 

తంబురా చేత (బట్టి, కాలీకి గడ్జె కట్టి, తందాన కధలు చెప్పెడి పిచ్చు 

కుంట్టును, బై ండ్డవారును, శారద కాం డును, పీరక మరింత లభించిన పట్ట నః 

ఉత్సాహ మింక కొంత అతిశయించిన వేళ నై పధ్య రచనము చేసికొని, తాము 

చెప్పెడి కథాగేయమునే, సంభాషణా భరితముగను, వివిధరాగ సంపన్నముగను 

చేసి, దానిని యక్షగాన ఫక్కికలో నభినయయుతముగ (పదర్శించుట నేర్చి 

యుందురు. నాకు “శివకుమారుని కథ”, “పరంజ్యోతి” కథ చెప్పిన తాండూరి 

కిన్టయి_|ప్రతిభలముగ నొక పాత పట్టు చీరను పొంది, : అది ఉత్సవ వేళ వేష 

రచనకుపయోగించునని సంబరపడెను. ఆత (డు పగటివేళ కథలను షాడి భిచ్చ 

మడిగికొనుళు, నొకౌగ్రాకసారి ర్యాతివేశల, తమ జట్టు మనుష్యులను గూడి, 

సరియైన దాళ అభించినపుండదే. కథను వేషరచన తోడను, అభినయాథఖిక్యవు 
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తోడను, సంభాషణాంగ రాగవై పుల్యముతోడను, దానిని యక్షగాన |ప|కియగా 

(పదర్శించుట తమ కలవాటని చెప్పెను. 

జానపద కళలలో సామూహిక గానము (కోలాటపు పాటలు, కలుపు 

పాటలు వతగానము, గొబ్బిపాటలు, బతకమ్మ పాటలు వంటివియు) తాలుదొ ల 

మతాంగ పదర్శకముగను, నాపైన (శ్రమాపనోదన సాధనముగను, నామీద 
వివిధ [కీడానుగతముగను రూపునొందినది. ఈ గానమునందు, ఆదిమ మానవ 
మేధా సంబంధి యగు కథాంశమును, ఆనాటి ౩ ఈభణ్వారూపమును, , సంఘనిర్మాణ 

మున నవలంబింపబడిన మౌలిక సూత్రములను, ఆతి మానుష శ కి పెన నాతనికి 

గల మోజును, చకగాగా పతిబింబింప. బడినవి. మానపు(డు "మరింత నాగర 

కుండై యాతని యాలోచనా శ కి యందు, [కొత్త యంశముల పరిణామము 

రూపుదాల్చుట యారంభించిన దశలో నిట్టి కథనగీతములు, కోతలును, (పేక 

కులునై న జానపద సమూహము నెదుట కించిదంగ చాలనము తోడను, వాద్య 

సహాయక ములుగను, (పదర్శితములై నవి. వీనినిట్టు (పదర్శించుట, జానపదుల 

సాహిత్య సంబంధి కళా వికననమునకు తొలిమెట్టు. వీనియందే అభినయపుపాలు 

హెచ్చి, కథకుడును, వంత పాటగాం,డును పా|తలవలె మారి సంభాషణాత్మ 

కతకు జీవము పోసి, దానికి నై పధ్య రచన చేరినచో నది యక్షగానమైనది. 

16 వ శతా బి తరువాత నాగరక కవులచే నాక పరిణత రూపమును దాల్చి 

రాజ [పాపకమును బొంది, (పదర్శన యోగ్యములై జనపరిష త్తుల నలరించిన 

యక్షగాన లక్షణములను మనస్సులో నుంచుకొని వీనిని విమర్శింప(బూనుకొని 

నచో, జానపదుల 'పహృత్క-విలో లైన వీనియందు వానియందు వలె నభినయపు 
పాలు హెచ్చుగా నుండదు. ఇచట, బుజ్జకథల కంచె సంభాషణములు నెజపుట 

యందు వంతపాటగాడు నిరహింపవలసిన విధి కొంత కిష్టమైనను, నాగరక 

యక్షగానములకు వలసినంత వై పథ్య రచనయు, తెజ మొదలగు రంగస్థలాంగ 

ములును, వీనికి వలసినట్టు కానరాదు. దీనిని బట్టి, శ్రీనాధాదులు తడవిన యక్ష 
గానములయందు, బుట్జక థల లక్ష్షణములతోపాటు, రచనాంగముననే కించిద్భేద మో 

కలిగి, కించిదభినయాత్మక మైన కధాగీతముల యునికయే స్పురించుచున్నది. 
అనగా శ్రీనాథుడు భీమేశ్వర పురాణమున పేర్కొనిన యక్షగాన సరణియు, 

[క్రీడాఖిరామమందలి జక్కుల పురం|ధి పాడుచు వచ్చిన కామవల్లి పాటయు 
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కొంచెముగా యక్షగాన లక్షణలక్షితములై న కధాగిత విశేషములను తెలుపు 

[ష్మకియలేగాని, పరిణతములును, 16 వ శతాబ్దికి తరువాత మనకు కాన్సించు 

నవియు నగు యక్షగాన ప్యకియలు కావనుట పండిత జనసమ్మతమె కదా! 

జానపదుల కవితాలక్ష్షణమును వెల్లడించుటకు తొలిసాధనమెన యో బుణ్జక థ 

యందే, కాల్యకమమున నభినయ చాతుర్యము చేరి, యది యక్షగానమై భాసించిన 

దని చెప్పుటలో సీ రెండింటికిని మాతృప్పుతికా సంబంధమున్నదని చెప్పుటకు 

వీలులేక పోయినను, మొదటి దానియొక్క. (బుజ్జకధ) స్యరూపమున, తొలి 

మానవుడు అభివృద్ధిపధమువె పు నడుగిడుచున్న పరిణామ దశలో వాని 

పరిణతోహలవలన కలిగిన, యనేకాంశముల చేరికవలన, రెండవ దానికి (యక్ష 

గానము) రూపకల్పన జరిగినదని చెప్పుటలో నసామంజస్యములేదు. వీధి భాగ 

వతము, కుజవంబి, యక్షగానము అనునవి, గానాధినయములతోడి కధాకథ 

నమును జీవలక్షణముగా కలిగి, జానపద కధాగీతములతో విడరాని యనుబంధ 

మును కలిగియున్నవి. 

బొమ్మలాటలు 

బొమ్మలాటల యందును కథాకథనమే యను స్యూతముగా నుండును. 

యత్షగానమున మనుష్య (పవ ర్రితమెన కథ యిందు బొమ్మలచే నభినయింవ( 

బడును. తెరమీద 'నీడి ల బొమ్మలను, రంగముపె చెక్కు బొమ్మలును, 

తోలుబొమ్మలును, కధానుగతముగా నాండుచుండగా బొమ్మలను కదుపువా( 

డును, వాని యభినయమునకు సరియెన కథాకథనమును, గాన రూపమున 

చేయువా(డును నగుసూత ధారుడు, తెర వెనుకనుండును. ఇట్టి బొమ్మలాటల 

[ప్రాచీనత డీ. పూ. 2,8 శతాబ్దులకు చెందినదానిగా నిర్ణయింపంబడినది. 

తొలి మానవుని మేధా సంబంధియగు కథాంశమును, సాధారణ గానముతో 

చేర్చి, వినిపించుట కఠఅటె, కించిదభినయ లక్షణము కలిగిన యక్షగాన రూపమున 

(పదర్శించుటయు, పాతల స్థానమున బొమ్మలను చేర్చి బొమ్మలాటల రూప 

మున నాడించుటయు, [కమముగా నొకదాని కంటె నొకటి యర్వాచీనములు. 

కావున “బుజ్జక థి (ప్మకియ, దేశవ్యా పముగా, [కీసు పూర్వపుశతాబ్దుల యందే 

యుండి యుండునని చెప్పుకొనుటలో నసామంజస్యము లేదు. 
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ఇట్లు, [పాచీనత కలిగిన యీ (ప్మకియ యందు నెలకొని యున్న ముఖ్య 

లక్షణముల సారాంశమిది. 

1. కథాకధనమె యుద్దిష్ట లక్ష్యము. 

ది. కధ, సాధారణముగా, మత సంబంధియు, నభౌమాంశములతో కూడిన 

నదియ నైన దళ దీని తొలిదశ. వీర |పశంస చేయనదియు 

చారి కిక సత్యముల నుగ్గడించునదియు నగు దశమలిదశ. 

8. గానమును, వాద్యమును, నృ త్యమును దీనికి సహియకములు. 

4. రూపకమునకు తొలిమెట్టనదగిన యక్షగానమున నెలకొన్న లక్ష 
ణముల నన్నిటిని వీజపాయముగా సంతరించుకొని, దానియొక్క. 
మౌలిక రూపమని యెన్నదగినదీ _ప్మకియ. 

5, మత సంబంధి కార కలా పములను (Rituals), తొలి మానవ 

దశరు చెందిన పురాగాభలను (Myths) వివరించు నవసర మేర్చడి 

మేర్చడి నపుండే, యీ (ప్మక్రియ జన్మ నందుట జరిగినది గాన, 

సాధారణముగా, పండుగ పబ్బములలోను గ్రామ దేవతలకు సంబం 

ధించిన |పత్యేకోత్సవమిల యందును (జాతరలు), నీ బుజ్జకథలు 

(పవ ర్లింప(బడుట కాననగును. రానురాను, వీనికి గల మత సంబం 

ధమైన వై శిష్ట్యము నశించి, పని [పవ ర్రకుల తీతికనుబట్టి, యివి 

(ప్రవర్తకము అగుచున్నవి- ఇందులో నొక శాఖ కేవలము కొన్ని 

కులముల గొప్పతనమును కీ ర్రించు కథలు చెప్పునచిగా మారుట 
తరువాత చేరిన యంశము. 

ఇట్లు తొలి మానవుని మేథాపరిణామ, వికాసములను తెలియజేయు నీ 
(వృకియ జానపద వాజ్మయ శాఖ లన్నింటి యందును తలమానికము వంటిది. 

జానపదగేయ గాధలను, శ్రీనాథుని కాలము నుండియు, సంప్రదాయ 

సాహిత్యము ఎన్నియోచోట్ల పేర్కొనినది, శిష్ట సాహిత్యమున గల వీని.(పస్కక్తి వి. 
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డా. రామరాజు గారో విపులముగా (పదర్శించుటచే నా యంశమును తిరిగి 

తడవుట చర్వితచర్వణ మగును. 

అద్రె గేయగాథా (పవ ర్రకులగు వివిధ కులముల వారిని గూర్చియు, 

వారుపయోగించు వాద్య వై శిష్ట్యమును గూర్చియు, ఛందో వె విధ్యమును 

గూర్చియు, డా. రామరాజుగారు, కుజ్ణముగ పరిశీలించి తమ సిద్ధాంతవ్యాస 

(త్ మున |పకటించి యున్నారు.్ కావున నా విషయము లిట పునః (పసకము 

అగుట రిం ష్ష సేషణ నాాయమున కుదావారణము లగుటయే. 

కాని, తెలుగు జానపద కధాగేయ (పకియతో వలి ప్రక్రియ యితర 

భాషల యందెట్టున్నడో, స్థూలముగ (పదర్శించుట యిచట యస్థాన పతితమగు 

విషయముకాదు. 

జానపద కళ యెట్టిదె నకు దేశ కాలాభ్యంతర ములు లేక, అవిచ్చిన్న ముగ, 

స్వేచ్చా సుందరముగ పుట్టి పెరుగుమండును. దాని యందలి పరిణామ 
[కమము, దేశ వ్యాప ముగ, నెట్టి భాషావరోధములను చూపక, పోలికలు కలిగి 

యుండును. మళయాళ దేశము నందలి కధాగేయ (పవ రృకునకును హిమాచల 
సీ మయందళఓ వానికిని, పోలికలు కావచ్చు చుండును. వారు చెప్పు కథలలోని 

పురా గాథాంశములు (Mythical 3100060659) ఆదిమ సూనవ మేథా 

సంబంధి యగు నంశములగుటవలన సేక త్యమును సూవించు బహు లక్షణ 

ములతో గూడిన, కథాకథన పద్ధతిని గలిగి భాసించుచుండు కు. 

పదములకు, పదగాయకులకు, వారుపయోగింను వివిధ వాద్యములకు 

మధ్య, వివిధ రాష్ట్రమున యందు నామ విభిన్నత లెగాని, [ప కియయందుగాని, 

49. డా. బి.రామరాజు-తెలు(గు జూనపదగేయ సాహిత్యము శేబీలు 

పేజీలు శి9ి-52 

50. 10164 పేజీలు 760 _ 774 
i 788 - 789 
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[ప్రయోజనము నందుగాని, |పయోగించు పద్ధతి యందుగాని, చెప్పుకొనదగు 

పధాన భేదములు కానరావు. 

ఉదాహరణకు, సిమ్హాకు 60 మెళ్ల దూరమున నున్న* జుబ్బల్ 

లోయలో గేయగాధా (పవర్తకులు కొన్ని కథలు చెప్పుదురు.5! వీరిని “నాధీలు- 

జాగీలు' అందురు-చలికాలమున పరిసర ప్రపంచము హిమ ధవళావకుంరనము 

కలిగి, (ప్రజలు నిర్వ్యాపారులు(గాగా, నీ గాయకులు, రాతివేళల యందు, 

కథాగానము చేయుదురు, చేత తంబురా చంటి వాద్యమును ధరించి, [పకా 

నున్న, సహాయకుని వంత పాటతో వీరు చెప్పు కథా సమువాయము 1 

క థ్రాంశము (పాచిన లఅలతణములను సంతరించు కొన్నదే యగును. రా తులకు 

రా|తులు ఒక్కాకిా కధ య వ్యాహత ముగా సాగుచు౨డును. 

ఒరియా దేశమున, మౌఖిక [పచారమును పొందెడి గేయ గాథలనుగూర్చి 
కొన్ని యంశములు తలియవచ్చుచున్నవి 52 సంచరణ శీలురగు, నాధ్లు, 

చకులియాపండాలు,యోగినులు వై శాఖ,కారిక మాఘ మాస ములయందుబిచ్చమెత్తు 

కొనుచు: నింటింటికిని దిరుగుచు కథాగేయములను పచరింతురట. వీరు చెప్పెడి 
గాధలలో “దెవుల తొల”(Deulat012a) యను పూరీ జగన్నాథాలయ నిర్మాణ 

గాథ |పముఖమెనది. సవరల జాతియందు (పచురముగా నున్న పురాగాధలు 

(Myths) వంశ కథనములు, ఎగ ఎన్నియేని వీరి మౌళిక (పచారమున ' 

నిప్పటికిని జీవించియే యున్నవి. సరకాదానస్” అను ఒరియా దేశపు కవి, 

దేశమునందు వాడుకలో నున్న యిట్టి కధల నెన్ని టినో తన కొవ్యమునందు 

నికి పము చేసెను. జాతరల సమయమున వివిధ దేవాలయముల యందు, 

పూర్వ రాజ వంశముల దివాణములకడ నిట్టి కధా గేయముల నెన్నియేని 

సేకరింపవచ్చునని మ్మిశాగారి యభిప్రాయము. 

౨1. Main Goverdhaan Singh - The Ancient Ballads of 
Jubbal -- Foklore - Vol. VI. No. 1. Jan 1965. 

52. Narendranath Misra - Qriya Ballads and Oral tra- 
ditiont - Folklore = Vol. VI. No. 2-Feb, 1965, 
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కన్నడ దేశమున మౌఖిక (పచారమున నెన్నియేని గాథలు గలవు. 

అందు పముఖ స్థానమును వహించినవి బసవేశ్ళరుని (12 th Century) 

కాలము నా(టివి. ఇవి *మంపేద స్వామి కథగళు” _ మంటె లింగయ్య 

(ఈశ్వరు (డు) కధలను పాడుచు వచ్చు నీ కథా (పవర కులను: “లీలగారరు” 

అనియు 'నీలగారరు అనియు పిలుతురు. ఫాలమున భస్మము, కంరమున 

,రుుదాక్షలు, చేతియందేక తార, తంబూరు చిజుతలు, “దమ్మడి' (గజ్జెలు 

కూర్చిన చిన్న తప్పెట)-వీనిని ధరించి, ముగ్గురు సాధారణముగా కథా |పచార 
మునకుపకమింతురు. ఇందు ముఖ్య కధకుండు తంబురాను ధరించి కధను 

చెప్ప్తుచుండగా, సహాయకులు ఏకతారను. దమ్మడిని ధరించి వంతలు పలుకు 

దురు. సం కాంతి రోజులలో, చిక్కలూరు అను చోట మంటేదేవర శిష్యుండగు 

“సిద్దప్పాజి" జాతర జరుగును. అప్పుడీ కధలన్నియు (పవర్తక ములగును. 

అర్హ శివర్శాతినుండి ఉగాది వజకును “ఎడతారొ యను (పదేశమున 

'కప్పడి రాచప్పయ్య” యను మతి యొక శిష్యుని పేర జాతర జరుగును. 
అప్పుడును ఈ కథలు చెప్పబడును. 'నీలగారరు' తమ్ము తాము *“మంటేవారు, 

“మంటే స్వాము'లనియు. చెప్పుకొందురు. మంటే స్వామి కథలనేగాక యనేక 

లౌకిక గాధలను, పురాగాధాంశములతో కూడిన కథలను గూడ వీరు 

చెప్పుదురు.53 

ఆమే వీరగాధలెన్ని యేని యీ దేశమున |పచారమునందున్న వి. 

“పిరియ పట్టణ కాళ (Battle of Piripattana)యను గేయగాధ మిక్కిలి 

పేరు నందినది. పిరియ పట్టణమేలు సామంతరాజు నోడించి దానిని మైసూరు 

రాజ్య మున కలుపుకొనుట యందలి _పథానాంశము.54 

దీపావళ్యుత్సవ సమయములయందు మలెనాడు సీమలలో, రంగప్ప 

నాయకవీరగిత మొకటి పాడుదురు. ఈతండు 1881 లో తరికలను 

కళి. సుధా, కన్నడ వారపత్రిక _-మంటేదస్వామి కధగళు. 

54. క, రా. కృ-జానపద కథనగీత గళు- 
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పాలించిన జాతీయ విరుండు విదేశీయాక మణమును 1 పతిఘబించిన వీని వీర 

చర్యలు కథ లె నిలిచిపోయినవి.55 

మహారాష్ట్ర దేశమున, | పచారమున నున్న, పొవాడెలు,. గోంధడ్లు 

నిట్టి జానపద గేయగాధలే. “పొవాడెలు” కేవలము విరగీకములు.  వీరగాథలను 

గానము చేయుచు, దేశీయ వీరు ను (3 కాజీ, తానాజీ వంటిరారు) !పస్తుకెంచుట 

బని ముఖ్యూశ యము. కంబురా దు ఎయు, పంత వాట యు నిచటి కధాగ సు 

కంగములు.56 

“గోంధడ్' అనునది, మహారాష్ట్ర 'వాహ్మణుల వివాహానంతరము 

జరుగు (ప్మకియ. దీనిని జరుపువారు “భోపే'ల్ళు జారివారు _ వీరి వృత్తియే 

కథ్రాగానము, 

మహారాష్ట్ర) [బాహ్మణులఐ యింటి వివాహము సుగిసిను వొంక, వాను 

భో పేల రాహ్వానింతురు-వారు, GE | (గంప) ఎందు గోదుమ పి చిని 

నింపి, మూడు జొన్న కోరలతో నా గంపపె నుయ్యాలసు బట్టి, యందు వెండి 

రేకుపె (వాయంబడిన తులజా దేవి బొమ్మ నుంచి, నై వేద్య సమర్పణ చేయుదురు. 

తమచేతగల “సంబకి” వాద్యమును పూజించి కథ చెప్పుట మొదలు బెట్టుదురు. 

ర్మాతియందీ కధా [పారంభము జరుగుటవలన (పక్కన 'పోల్' అను కాగడాను 

గూడ పూజించి నెలకొల్పుదురు. పెండ్లి కూతురును, పెండి కొడుకును, జే ఎకి 

(మొక్కి-, కాగడాకు నూనెయు, కొత బట్టలను సమర్పించిన వెనుక కథ 

మొదలై తెల్ల వారులును సాగును. సాధారణముగా నీ సమయమున వీరు తుల 

జాభవాని, కొల్హాపూర లక్ష్మి, “పడి, “నాసిక గ్రామముల యందలి భదకాళి, 

బీడ్ జిల్లాలోని అంటేజోగాయి [గామమునకు చెందిన “అంబి- మొదలగు 

న్రీ దేవతల గాధలనే మనోహరముగావర్దింతురు -£7 
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దయతో నిచ్చిన సమాచారము, 
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తమిళ దేశమునందు, కణ్బకి గాధ, వీరపాండ్య కట్ట బొమ్మన్ కధ, 

నల్ల తంగాల్ కధ వంటి వనేకములు, గేయ గాథా [పవ రకు వలననే 

_పచారము గాందినవి. ఇందు కణ్ణకి కధకు మికి-లి  పాచీన చరిత కలదు. 

ఇట్లు ఏ రాష్ట్రమునకు జెందిన జానపద సాహిత్యములు పరిశీలించినను 

జానపద గేయ గాథల చర్మితయు, (పదారముము, మనోహరమె కాన్పించును. 

కేవలము, తాంబూర, అందెలు, గుమ్మెట, జమిడిక , ఒగ్గు, డక్క్సి- వంటి 

వాద్యముల సహాయమున. అంతే పాటగాం' డ తోడ్పాటుతో, వాతికి కాణాచి 

వంటి యహపూర్య కథా సంపదను, నాశనము కాకుండ కాపాడు నీ జానపద కధా 

గాయకులకు, భారతశాతి యెంతయెని బుణపడి యున్న ది. 

తెలుగు దేశమున, వివిధ కథాంళములతో, దేశ వ్యా పముగ (పవ ర్తింప 

బడుచున్న కథాగేయ స్వరూపము తరువాతి _పకరణములలో చర్చింప(బడును. 

అలల 9 పను 

6క్ 
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శతాధికముగ జానపద గేయగాదలనకు పరిశీలించుటవలన, నిందలి కథాం 

శము యొక్క. అమరికలో నొక _ప్యృకమమున్నటుల స్స్ఫురింపక మానదు. జాన 
పద గాథ లిట్లుండి తీరవలయునన్న (పత్యేక నియమముగాని, రూప నిర్ణయము 

గాని యింతవరకు తెలుగు జానపద సాహిత్య సమాలోచనమున స్పష్టము కాక 

పోయినను, వీని యొక్క నిర్మాణ వె ఖరియందు, ఇవి (ప్రత్యేకముగా కొన్ని 

మూసలలో నిముడ్సుటకు పీలగునవిగా మ్మాతమే రూపొందిన [ప్మకముము 

కాన్పించుచున్నది. ఈ నమూనాలనే ఆంగ్లమున Motifs అందురు. మానవుని 

(పాడ్దశా సూచకములగు నిట్టి యచ్చులలో నిమిడిపోవు కథాంశముల వలన, 
జానపద బుద్ధి యెంత ఆధునాతన కాలమున నున్నను, ప్రాగ్ద శాలబ్ధమై యనుస్యూత 

ముగా తనకు సం్యకమించు ,పాచీనమెన యూహ యొకగా వె భవమును విడువ 

కుండ స్వంతము చేసుకొన్నదని తెలియవచ్చును. కథ యే కాలమునకు చెందిన 

దైన కావచ్చును. కాని కథను చితికబట్టి, మార్పులును చేర్చులును చేసి, కొన్ని 
నియతములగు మూసలలో బిగించు పద్ధతి, ఆ కథాకాలము కంటె |పాచీనమైనదని 

యొప్పుకొనక తప్పదు. జంతు దశనుండి విడిపడి అలోచనా శక్తిని వికసింపజేసి 
కొనిన ఆదిమ మానవుని యూహ లానాడు రూపుకట్టిన పద్ధతియే, ఆనాటి జానపద 

గాథలయందును కన్చించుచున్న దనుటలో నతిశయో క్రి లేదు. ఉదాహరణకు, 
తెలుగు జానపద గేయగాథలలో, నిట్టి [ప్రాచీన నిర్మాణ పద్ధతి స్పష్టముగా 

కన్సించు గాథలుగా కాంభోజరాజు కథను, బాలనాగమ్మ కథను, పేర్కొన 

వచ్చును. నిజమున కివి య కాలమునకు చెందినదో నిర్ణయించుటకు, (గంధ 

స్థాధారములు గాని, కాహ్యాధార ములుగాని లేవు. 

1. టీ లేకుమళ్ల కా మేశ్యరరావుగారు కాంభోజరాజు కథను, 

కిపూ. 1000 సం. నాటిదిగా పేర్కొానుచున్నను, నందలి సామంజస్యము 

తర్క్హసహము కానిది. గృహ లకి -1954 జూన్, జూలై, ఆగస్టు, 

సెప్టెంబరు సంచికలు బాల--1958 మార్చి సంచిక. 
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ఇందుకొంథటు రాజుల పెర్దును, కొన్ని పదేశముల పెర్లును ఉన్నను,వానికి 

చరితతో నెట్టి సంబంధమును లేదు. కాంభోజరాజు కధలోని కాంభోజ రాజున 

కును, కాంభోజ దేశమునకును సంబంధములేదు. ఇతండేలు నేత వాది పల్టీ 

ణము బాలనాగమ్మ కథయందును గలదు. ఈ రాజు భార్యలు, సూర్య, చం[ద, 

పగడ కన్యలుకాగా, బాలవద్దిరాజు పెద తల్జులును ఆ సేరిటివారే. కాంభోజ 

రాజు కడగొట్టు భార్యయు, బాలనాగమ్మ కధలోని నవాభోజరాజు రెండన 

భార్యయు, “మాణిక్యాల దేవి” నామధారిణులు-బాలనాగమ్మ కధలోని మాయల 

పకిరు సమాధియు, అతండేలిన మౌలాలి గట్టుకు, నేంటి హైదరాబాదున 

కాలుమెళ్ల దూరమున నున్నట్టు మనము చూడవచ్చును. బాలనాగమ్ము అ తింటి, 

వారేలిన పానుగల్లును, వాదు రాజకార్యయులు నిర్వహించిన ఘండికోట యు 

చెదరాబాదునకు నాతి దూరమున నున్న వని మనము (గహింపవచ్చును. అంత 

మాతమున, స్ట నిరైళము చేయగ ఎయుగాని, కాల న్టయముకఘగాని, అందలి 

వ్య క్రులను గు ర్తుపట్టుట కాని చేయటకు వీలురేదు. ఈ కధయండు (పసంగ 

వశమున వచ్చు భూచ్యక పట్టణము, నయనవాది పట్టణము, న్మేతవాది పట్టణము, 

గంగవాది పట్టణము మొదలగునవన్నియు జానపదుని బుద్ధియందు భ దము 

చేయబడిన నామకోశమునుండి వినిర్ణతములై , సందర్భోచితముగ వాడబడిన పేర్చు 
మాత్రమే. మాయల పకీరు “మూడుపుట్లి ఖురాను చదువుటయు, “కులవృ తి 
వేషమి'గు ఫకీరు వేషమున నుండుటయు గమనించినచో నిత(తు మహమ్మ 

దీయుండని తె వ్రమగును. బాలనాగమ్మ తండి నవాభోజరాజు ఢిల్లీ జమా బందికి 

పోవుటవలన, నీ కథాకాలమును మహమ్మదీయ (పాబల్యము హెచ్చి, చిన్నరాజులు; 

గోల్కొండ సుల్తానులకు (జానపదుని, రిల్లీ రాజులు వీరే కావచ్చును) లెకగాలు 

చూపి కప్పములు కట్టుకాలమునకు (17 వ శతాబ్ది) సరిపోల్చవచ్చును. రామ 

రాజుగారు దీనిని పరామర్శింపుచు నిందలి కథ “పురాగాథల (Myths) 

వలే నత్యంత [పాబీనమైనదిగా నగుపడినను, అంత |పాచీనమైనది గాదు” అని 

నుడివినారు?. వారి అభ్మిపాయము ఆలోచింపవలసి నట్టిది. కధాకాలమెట్టిదె నను, 

వ. డా. వీ. రామరాజు - తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము 

(1958)-సేజీ కక2. 
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ఆ కధయందు (ప్రాచీన కథాకథన పద్ధతులును, వాని నమూనాలును నెలకొని 

యున్నచో, నట్టి కధలను, నాగరికతచే జుష్టములు గాని, పాచీన కథలుగనే 

యెన్నుకొనుటలో |పమాదము లేదు. ఈ కధ 7వ శతాబ్ది యందు జరిగినను దీని 
(ప్రాచీన కధన పద్ధతికి మోసము లేదు ఇదియే శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనము 

గారి యభ్మిపాయము గూడ * కన్నడనున బాలనాగమ్మ కధతో సరివచ్చు జాన 

పద గేయగాధ మొకటి గలదు అందలి నాయిక పేరు 'నాగరగన్నె'. ఈయమ 

కళ్యాణ పట్టణము నేలు ఏడుగురు రాజులలో పెద్దవాని భార్య. ఆ రాజులు 

రాజకార్యార్థ మై నంది దుర్గ మునకు హోయి యుందురు భూశాళి పట్టణ మేలు 

జోగి మారువేషమున భిక్షకుడై వచ్చి, నాగరగన్నెను జూలుకుక్కను జేసి 

యపహరించుకొని పోవును. రాజులు వాని పె దండె తి ఫోయి వాని చేతిలో 

రాళ గుదురు. నాగరగన్నె చెఅపట్టబడినపుడు మూడు దినముల పిల్లవాండగు 

“పుట్టరామళ్లు పెద్దవాండై తన యవ్యవలన విషయ మెజింగి, తల్లిని విడిపించు 

కొని వత్తునని బయలుదేరును. తల్లికి మాలకరి ద్వాగా 'చీటీ' పంపి తన్నెతి(గించు 

కొని, ఫకీరు పాణ రహస్యము ; గహింపుమనె చెప్పును. అనేక యోజనముల 

మారమున నొక బెట్టు, చెట్టు కడ కంచు బావి, బావి సీళ్ళలో నీశ్వర పక్షి, ఆ 

వక్షిలో మా యజోగి. వాశముస్న దన్న రహస్య మెఖీ(గి, దానిని సాధించి 
తిచ్చి తం[డులకు పాణము పో ముంది, పకీరుకు మ, ఈ గాథను తందాన 

కథగా కన్నడ జూనపద గాయకులు మల్లెనా(డు, జయలనా (డు, పల్లె (పొంతము 

లలో పాడుదురు.4 

తెలుగు దేశమున, పొనుగల్లును, మొలాలియు కథా (పవ రక స్థలములు 

కాంగా, కర్ణాట దేశమున కల్యాణమును, భూతాళె పట్టణమునై నవి. అచటి నాగర 

గన్నెయే యిచటి బాల (కన్నె) నాగమ్మ. ఇచటి (పతి నాయకుండు పకీరుకాగా 

వ శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనము షు ఆంధ సాహిత్య చరిత నంగ 

హము (1965) పే . S818 

*ఉ. శ్రీ క, రా, కృ, - జానపద కథన గీతగను 
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నచటివాండు జోగి. ఇట్టు ఈ కథ ఒక భాషనుండి మరియొక ఖాషకు [పయా 

ణించుట వలన నించదలి కథధాంశము, అన్ని దేశ, కాల, పరిస్థితులకును నతిపోవు 

నట్టి నూలిక లక్షణములు గలది యని స్పష్టమగుచున్నది. కధా _పవర్తక కాల 

మెట్టిదైనను, స్థ ఎమేపయైనను కథకునకు అది పెద్ద | పతిబంధకము కాలేదని దీని 
వలన తెలియుచున్నది. ఇట్టి సంచరణ శీలత (Mobile quality} పురా 

గాథల కుండెడి లక్షణములలో నొకటి ఒకొగ-క్క_ జాతికి కాణాచులై న పురా 

గాధల (Myths) ను పోలిన గాథలు, ఇతర శాతుల పురాగాధలుగా కూడ 

కాన్పింపవచ్చును.* ఒక శాకికిని మరియొక శాతికిని మధ్య వలసల యేర్పాటు 

జరుగుట వల్, రెండింటికిని Re వ్యాపారములు నెలకొనుట వలన, సొంస్తృ 

తిక కారణములచే, నొక శాతివాకు మతెయొక జాతి మధ్యకు వచ్చి యావాసము 

లేర్పజచుకొనుట వలన, నిట్టు పురా గాథల వినిమయమును (Exchange) విలీ 

నతయు (Fusion) జరుగవచ్చును దీనిని బట్టి, ఒక జానపద గేయగాథ 

తాను జనించిన _పదేళ,మున పశస్తి నందుటయే కాక సుదూర భూములలో నెల 

కొన్న దనంగా నా గేయ గాథా లక్షణమునండు పురాగాథా లక్షణము నెలకొని 

యున్నదనియు, దానియందు మౌలికమగు [ప్రాచీన మానవ మ_సిష్క_ జనిత 

కథాంశము పొదుగంబడి యువ్నదనియు నిగ్ణయించుటలో నసామంజస్య మేమియు 

నుండబోచు. జాంనాగమ్మ తధయు, కాంభోజరాజు కధయు, వానిని బోలిన 

యనేక గేయ గాథలును ఆట్టివి. 

ఈ మౌలిక లక్షణములను గుర్తించుట యెట్లు? అని [పశ్నించినచో, 

5. సృష్టిని గూర్చిన బాబిలోనియనులు పురాగాథ యందు “మర్దుక్ అను 

వీరుండు 'రియచుత్” అను సర్పముతో పోర్కి భూమిని మనుష్యుని 

సృజించుట కనువెన వ్యవస్థ కల్పించెను. 

హైందవ పురాగాథయందు విష్ణువు మధుకైె టభులతో పోరి, వారి 

మేధస్సుచే భూమిని నిర్మించెను. 

ఈజిప్ట్ దేశీయుల సూర్యదేవత యగు “రా"కును, హైందవుల సూర్య 
దేవతకును. ఫోధికలు గల పురాగాథలు కలవు. 
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తిరిగి ఆదిమ మానవుని మత స్వరూపమును మననము చేసికొనుటయే మనకు 

తప్పనిసరి యగును. పాచీన మానవుని కల్పనా పటిక్టములై న సరో్యోహల 

యందును, ఆధిమానవాంశముతో పాటు, తన కవగతము కాని జన్మ|కియయు 

(Creation) మరణ చర్యయు (Death) [ప్రథమ స్థానమును పొందుచున్న వి. 

ముంచు పుటలలో వివరించినట్టుగా, (పకృతి శ కులతోపాటు ఆత్మారాధన, 

జంతుపూ జ,మాతృపూజ, వీరారాధన , దై నారాధన వంటి మతసంబంధి విషయము లే, 

ఆయా జాతుల పురాగాథలయందు (పముఖ స్థానము నాాక్రమించు చున్నవి. అట్టి 

యంశములే, కాలము |కమించినను నశింపక. సంప్రదాయ రక్షకులగు జానపదుల 

కథలతో సురక్షితముగా నెలకొన్న వనవచ్చును. కోవున నిట్టి యంశముల నన్నిటిని: 

(ప్రాచీన మానవుని మత పరిణామ దృష్టితోడను, వానికి సృష్టి, జననము, 
మరణము (Creation, origin and death) ల యందుగల కల్పితోహల 

స్వరూపము చేతను, సమన్వయము చేయుట కష్టము కాదు. 

స్మష్టినిగూర్చి యాదిమ మానవుడు పొందిన ఎ|భాంతియు, ఆది యెట్లు 

జరుగుచున్న దో, [గహింపలెని వాని మ స్తిష్కము కల్ప్చించెడి కల్పనయు, 

లెక్కకు మిక్కి లియగు పురాగాధలయందు స్పష్టమగుచున్నవి. ఈ పురాగాధా 

స్వరూపమెట్టిదో గహింవినచో నట్టి పురాగాధలను బట్టి రూపు దిద్దుకొనిన 

జానపద గేయ గాధాస్యరూప మవగతమగును. 

(దావిడ కుటుంబమునకు చెందిన గోండుల పురాగాధలలో నీ సృష్టి కమ 
మును గూర్చి విచిత కథ కలదు. మేరు పర్వతము మీద సమావేశమై మూడు 
వందలమంది దేవతలలో “పాపి నిరంజన్ పెన్ అను దేవుండు నేనే అందరి 

కంటెను అధికుండననెను. వెంటనే యచటి వారిలో నున్న స్రీ దైవము “నిరా 
నిరంజన్ పెన్ అను నావిడ నేనే యధికురాల ననెను. ఇరువురి కన్నులును 
కలుసు కొనుటచే వెంటనే “నరా” గర్భవతియాయెను. అనగా నామె ఆరచేయి 
యుబ్బి యందుండి తొమ్మిది ఘడియల వెనుక నొక కూతురుద్భవించెను. ఆమె 

పేరు “కోలికంకలి', కంకోలీ యొకనాడు సమ్ముదమునుండి నీరు తెచ్చుటకై యేగి 
నీటిలో నొక తములపాకను 'చూది దానినీ నమలెను. ఆ యాకు “బుషి శరద్' 
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అను దేవుడు తన దంతములను శుభపరచుకొని పారవై చిన దగుటచే, దానిని 
భుజించిన కంకలి గర్భవతియె 12 కళ్ల ముల (Threshing Floors) గోండు 

దేవతలను, లకి కళ్టముల తెలుంగు దేవతలను, శి2 కళ్లముల మరాటా దేవతలను 

కనెను. ఈ జాతియొక దేవతల యుద్భవ మిట్టున్న ది. 

ఈ గోండుల వంశ పురుమ(డగు “పెహాంది లింగాల్'అను వాని జననమును 

గూర్చి మజియొక కథ గలదు. పురాతనమైన గరుడ పక్షి (Mythical 

Vulture) యొకటి కలదు దాని పేరు “మొహమి. ఆది యొక గుడ్డు 

పెధిను. ఆ (గుడ్డు పగుల(గా నందుండి “పెహంది లింగాల” ను పంచ 

పాండవుల తండి యగు “పాండురాజా” యును జనించిరి,క 

సవరల పురాగాథల ననుసరించి, వారి దేవతలై న “రమ్మ, భిమ్మ' ల 

కొక కోడియుండెను. అది యొకే (గుడ్డును పెట్టగా నది [కిందనున్న జలమున 
పడి పగిలను. దాని తెల్లని నొన నీటిపై వ్యాపించి, గట్టిపడి, యీనాటి భూమిగా 

మారెను, 

నీటి యందీదుకొనుచు వచ్చిన పెద్ద సౌరకాయ (gourd) పగిలి రెండు 

చెక్క-లై యొకటి భూమియు, నొకటి యాకాశము నయ్యెను. ఆ బురలోనుండి 
త్రీ పురుషులు బయటికి వచ్చి ఆది దంపతులై రి. 

దేవుడగు భిమ్మ తన యొడలి మీది మన్ను నలచి, చిన్న చిన్న బొమ్మ 
లను చేసి, [పాణము వోసి, మనుష్యులను చేసెను. 

తన యింటి గోడలపై బొమ్మలను గీచి, [1పాణము పోసి మనుష్యులను 

చేసెను. 

అక్ష వారి మరియొక దేవుడు కిట్టుంగ్ తన యొడలిపె మను నలచి, 

కునుమలను చేసెను. 

6, The Raja Gonds of Adilabad, 
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నాలుక మీది పాచి తీసి, విషముగా చేసి, పాము కోజలలో (పవేశ 

"పటలెను, 
టే 

అతడు తన గడ్డమును క త్రిరించి పాకి పెట్టగా నందుండి సగ్గుబి య్యపు 
చెట్టు మొలచెను.? 

ఒరిస్సా దేశపు ఆటవిక జనుల సృష్టి గాథలలో నొక కథ యిట్లున్నది. 

“భగవానుడు తన సివారగు దేవతల నంచటిని పిలివెచు. వారి శరీరముల 

నుండి కొంత ర క్రమును, శరీరములపై పేరుకొన్న కొంత మట్టిని _గహించెను. 
ఆ రెంటిని కలిపి పెద్ద రాట్టైప జేసెను దానిని నీటి పెకి విసిరి వేయగా నవి 

భూమి యయె$॥ను.ీ 
మ 

గోండులకు సంబంధింవిన పుఠాగాధలళో పర మేళ్వరుండు తన కుడి తొడ 

మన్ను నలవి దానితో నొత బొమ్మను జేసి దాని వీపుపే మూండు గీతలు గీచి 

జీవ జలముతో దానిని _పోక్షింపంగా నది యుకుత యయ్యును.? 

వంశ కథనము చెయుఏ వృ తిగా కలిగిన పిచ్చుకుంట్ల పుష్టుకను గూర్చి 

యొక కథ కలదు 10 [తిమూర్తుల వివాహ సమయమున వారి వంశ వర్ణనము 

చేయుటకు తగిన వ్య క్తి కావలసి వచ్చెను. (బహ్మ మట్టితో బౌమ్మను చేసి 
[పాణము పోయు సమయమున, దాని కాలు విజబుగుబచే, నా వ్యక్తి కుంటివా( డై 

జన్మనందెనట. ఈ విధముగా పిచ్చుకుంట్ల మూఐ పుకుషుండువృపవించెను. ఇవియే 

7. Verrier Elwin - The Religion of an Indian Tribe 

8. Verrier Elwin - Tribal Myths of Orissa 

9. The Raia Gonds of Adilabad 

10. Syed Siraj Ul Hassan - The castes and Tribes of 

H,E.H, The Nizam’s Dominionyg, 
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కుంటి మల్పారెడ్డి కధయందు కొంచెము భిన్నముగా చితింపబడినది.!! ఇతర 
డేశముల సృష్టి గాధలలో, పురాగాధలెట్టుండునో గమనింతము. ఆది 

కాలమున  [పపంచచుంతయును జలమయము. అది ను అను పేర బజగు 

చుండెను. భగవంతుడు అచట, ఆ జలముపె మొదట నొక (గుడ్డుగా (పకాశించుచు 

తేలుచుండెళట ఆత (పుకాశమాను(డైన “రా. రా కన్నుల నుండియే 

మానవులు జనించిరి. ఇది ఈజిప్ట్ దేశపు పురాగాధ. 

పురాణములను పరిశీలించినను, మధుకె టభుల మేధస్సు నుండి భూమి 

యుదృవించిన దసుటయు, [బహ్మ, వాగ్భుజోరు పాదములనుండి చతుర్వర్హ 

ములు జనించిన వముటయి, అతి నయనమునుండి చందుడు, విష్ణునాభి 

కమలస్టుడె |బహ్మయు, తీ రసము దోద్భవయై లక్ష్మియు, రూపునంచిరనుటయు, 

సీ పరా (Mythical Element) గాధా౨శమును స్పష్టముచే యు కధలేయని 

తెల్చ్హమగుశు, అల్ల, గాంధారీ గర్భవి .ర్లతము పిండమును నూజు శకలములు 

చేసి ఘృత భాండ పున నుంచి పెంవంగా దురోధ రాదులు జనించుట యు 12 

వినతాగర్భ సంభవములై న , గుడ్డ వండి యమారు గరుత్మంతు లుద్భవించుట యు!3 
నిట్టి యంశము చే. బైబెల్ నందు, ఆదామ్సు భగవంతుడు సృజించి, అతని 

[పక్కటెముక నుండి *“యీవ్ిను రూపొందించె నమటయు1ే నిట్టిదె. 
వ 

11. “సత్య మారెడ్డి భార్య చిన నుంగక్ముకు ఎడమ హ స్తము కుడి పదములేని 

కుంటి కుమారుండు బుద్టైము. విషవాకుగ్రా, అమృత వాక్కు-, దేవ 

వాక్కు. గల, కాపుల గోత్రములు జెప్పెటి వాడు కుంటి మల్తారెడ్ధి, 

కులపురుషుండు”.. కుంటి మల్లా రెడ్డి కథ 

12. ఆంధ మహాభారతము ౬ ఆదిపర్వము - పంచ మాశ్యాసము-- 

పేజీ. 125. 

18. dlbi -ఆది పర్వము--_పథమాశ్వాసము పేజీలు 27.81 

1915. 

14. Old Testament, 
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ఈ యంశమే తెలుంగు గేయ గాధల యందును గలదు. ఎల్లమ్మ కథ 

యందు తన కడకు వచ్చుచున్న “రేణుకా యెల్లమ్మ"ను జూచి పది యేండ్ల నుండి 

పట్టిన తపస్సు భగ్న మగునని యోచించిన జమదగ్ని, తన బొచ్చె (తామ్ము) 

మీది మన్ను నలచి ముగ్గురు చిన్న బాలలను కలుగజేసి రేణుకను ఆపుట కె 
పంపెను. 5 

జాంబ పురాణము నందు “బాండవ దూరమైన (అంటు చెందిన) పార్వతీ 
దేవి యంటు వలన, పుట్టుపల్ల జడలతో నొక బాలుండును, టేకు, చెన్నంగి 

వృశ్షములును బుట్టినవి.16 

అదే గేయ గాథ యందు, సృష్టికి మూల రూపిణియెన ఆదిశ క్రి కోడి 

గేరినట్టు గేం, నెమలి పొదిగినట్లు పొదిగి, మూండు (గుడ్డు పెట్టగా వాని నుండి 

(తిమూ ర్తు లుద్భవించిరి,!? ఇల్లు పురుష [పమేశుము లేకయే త్రీ గర్భవతి 

యగుటయును, (గుడ్డు పగిలి యందుండి మనము షో్యోద్భవము జరుగుటయును, 

ఆధిమ మానవుని యాలోచనా [కమమునకు. జెందిన యంశమే ఆదిమ మానవుని 

యూహల యందు స్రీ సంతానవతి యగుట యనునది యొక యద్భుత చర్య. 
అందు పురుష పమేయ ముండవలయునని లేదు. చనిపోయిన పూర్వీకుల 

యాత్మలును, కుల దేవతల యంశల్లును, మానవ లోకమున మనుగడ నందు 

టకై, త్రీ గర్భమున (ప వేశించి సంతాన రూపము నందుచున్న వని [పాచీన 

మానవుల నమ్మకము. 

అమెరికన్ ఇండి యన్లలో 'అరుడా” జాతి వారిలో నీ నమ్మకము |పచుర 

ముగా. గాన్పించును. తమ కుల దేవత (సాధారణముగా, టోటమ్ జంతువు) 

యొక్క_ యంశ స్రీ గర్భమున పవేశించి నంతనే యామె గర్భవతి యగునని 
వీరు నమ్ముదురు, ఇచటనే వారా హుంగా (Warra Hunga) యను మతి 

16. ఎల్హ మ్మ కథ -- నాచే సేకరింపబడినది. 

“168. జాంబపురాణము-శ్రీ బి. రామరాజుగా రిచ్చినది, 

17. Ibid, 



నృళాస్త్ర విజ్ఞానము 75 

యొక గుంపునకు బెంచిన స్రీలు తమ కుల దేవతాలయమున (Totam Place) 

రాతిపూట ని దింప(గా నారా[రి కులగేవత యంశ తమలో. జొరబడి 

తమ్ము గర్భవతులను చేయునని విశ్వసింతురు.18 

ఈ విధముగా సంతాన కారకు(డు తండి కాక కులదై వమో, మహాపురు 

షుండో, తద్దత్త వస్తూపయోగమో యను నమ్మక మాదిమ జాతుల యందు. 
గలదు. ఇదియే జూనపద గేయగాథల యందనేక స్థలములలో కాన్పించును. 

ఇచట నిస్సంతువులై న స్రీలు సంతతికై [వతములు చేయుమురు. దేవాల 

యాది స పసంతాన (ప్రతిష్ట కావింతురు. తీరయా తలు చేయుట, పెండ్రిండ్డుకాని 

వారికి పెండ్జిండ్లు ఒడుగులు కాని వారికి ఒడుగులు చేయింతురు. చంటిపి ల్హలకు 

పాలు పోయింతురు. కాశీతీర్ధము రా మేశ్వరమునకును, రామేశ్వరపు టిసుక 

కాశికిని నోమెదరు.!? ఇవన్నియు ఫలమీయని చోట తమ కులదై వమును గూర్చి 
తీ వతరమగు తపము చేయుటకై శ్రీలే సాహసిక లై భీకరారణ్యములకు తరలి 

పోదురు. అచట రుుదాక్షలు, రు దాక్షల మీద భదాక్షలు, భదాక్షల మీద 

పోక చెక్క, పోకచెక్కు మీద సన్ననూది, సూది మొనపెన శిరస్సు క్రిందికి 
సిరిపాదము మీదికి పెట్టుకొని 'వరతపసు” బట్టుకొని యుందురు. అప్పుడు చీల 
మండల రక్తము మోకాలి చిప్పలకు,  అటనుండి తొడలకు, నడుమునకు, 

గుండెకు, చివరికి ముక్కు. చెలమలకు, వచ్చిన6గాని, ఆ తీ వతకు మనస్సు 

క అగి భగవంతుడు సాజాత్క-_రింప(డు , భగవంతుడే కానక ర లేదు. ఒక 

యోగియో, మహాపురుషుడో యెవరేని కావచ్చును.20 అతడు _పత్యక్షమై ఒక 

18. కాంభోజరాజు కథయందు, రాజు భార్యలు ఆలయమున ని. దించి 

సంతానదములగు కలలు గనుటయు, నా కలలో భగవద్ద త్రము 

లైన వసువు లుహమోగించుటవలన గర్భవతు లగుటయు నను 

నంశమును పె నమ్మకముతో పోల్చి చూచుకొనవచ్చును. 

19. తరిదేవి కథ, బాలనాగమ్మ కథ, కుమార రాముని కథ. 

20. బాలనాగమ్మ కథ, గాంధారి కథ, పరమజ్యోత్తి కథ, శివ 

కుమారుని కథ, వీరనాగమ్మ కథ, 
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పండో విభూదియో, ఇంత మంత పూతజలమో యేదే నిచ్చి యనుభ వింపు మని 

చెప్పును. వాని ననుభవించిన స్రీలు గర్భవతులై పిల్లలను పొందుదురు. 
ఆందునను, అనుభవించిన వెంటనే, స్రీలకు గర్భము నిలుచునట్టుగా వరించు 

టయ గలదు. కాంభోజరాజు కథయందు పరమేశ్వరుండు “చెజబందె'యందున్న 

మాణిక్యాలదేవిని, విము కురాలిని చేసి వరము కోరుకొను మనును. అంత నామె 

“ఓ స్వామీ! నేను కోరదగిన వరము ఇసామంటిరిగదా మహాపుణ్యంబు కాచే 
వారు అయితే, 

“కొమారునినా దయవేయవయ్యా ! తందాన తాని” 

అని వేడుకొనెను అంత నీశ్యరు(డు గోటెకు విభూతి యె త్రివేసి, “ఆమ్మా ఇక 

తొమ్మిది ఘడియల కంతాగర్భము నిలుస్తుంది. కుమారుడు జన్మింప ఫోత్రాడే, 

తందాన తాని” యని వరమిచ్చి యేగగా, నామెకు కొడుకు పువైను 

అక్ష్ర బాలనాగమ్మ కధ యందును, భూ ఎక్ష్మి దేవి, జటంగి మహాముని 

యను[గహముశ నాగేఇదుని గట్టుననున్న బాఎ మామిడి చెట్టు పండ నేడింటిని 

రసము పిండుకొని, 

“ముగ్గురు మూ రుల దలచుకొన్నదపుడు 

నాగమయ్యను దలచుకొన్న దేమీ 

జటంగి మహాముని దలచుకొన్నదపుడు 

ఏడు పండులా రసము |మింగినాదీ 

పుచ్చుకొన్న వో ఘడియకు నాయనా 

జిల్రడాకు పాలిన చందాము 

లక్షిదేవి యా దేహము పాలేను... 

అట్లు 'గర్భచిన్నెలు' పొడసూపి “ఏదో ఘడియకు కష్టపడతదేమీ 
థందాన థ్థాజనందనాన”, 
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ఇట్టనేక గేయగాధల (మందీ యంశము కాన్పించును. అందునను గర్భ 
భారము వహించుటకు నవమాసముల వ్యవధి యా కధలలోని శ్రీల కక్క_ణ 
లేదు.2! సత్యకాంమున జరిగొడి కధలు గావు నవమాసముల వ్యవధానము నవ 

ఘడియల కే కుదింపబడును. 

కొట్టు ఆధిమావవాంశము రక [ప్రభావముచే సంతానము కలుగునను 

నంశమే కాక, మనుష్య సృష్టి యందు మజారక వెచ్మిత్యము, ఈ జానపద గేయ 

గాథలయందు కా! ఎంచుచున్న ది. కధా శాయకు(ండును _(ప్రతిభాసమన్వితుండు నగు 

వాడు మానవు లందరివలె స్రీ గర్భమునుండి కాక, అయోనిజు(డె జనించు 
నట్టుగా వర్ణించుట యు నిందు కాననగును. 

“మాత పూణయము'న నాయకుడు వీరరు.దుడు. ఈతని పుట్టుక యూ 

(కింది విధముగా నా కధాగేయమున వర్షింపంబడినది. 

రత్న భల్తాణు(డను, 

“రాజు సతికి గర్భంబు నిలిచెను గౌరిశు కృపను 

శివుని సతగ్భాపగటల్లి శివభ క్రి పరుండు 

సర మకు చర మన భవ్యశీలుండు 

పురహరు దయచేత భూపాల వరుడు 

తన తల్లి గర్భమున తడయ నిల్చి ఆలోచనలు చే సె-” 

“మూనవుల గర్భాన మలినంబు తోడ 

హీనమె పుట్టుట యిది యెంత ఘనత 

అనుచు బాలుడు తన యాత్మ నూహించి” 

గుమ్మడి తోటలో పుట్టైదనని పురహరుని(దలచి, నెట్టుకొని యెనిమిది నెలలు 

గడువ(గా, 

బి1. తరిదేవి కథ, బాలనాగమ్మ కథ, కాంభోజరాజు కథ__ 

తరిదేవి కథ నాచే సేకరింపబడినది. 
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“అవ్వేళ బాలుండు హరుని మాయలను 

భూవర సుతు,డపుడు పుట్నిల్లు వెడలి 

పదపడి గుమ్మడి పంటిలో దాగె 

నవ మాసములు వెళ్ల నరరు.దుండయె” 

ఆ పండుతోటలో, తొడిమ బుచ్చియున్న దని, తోటకాపరులు [గహించి, 

దానివలన తోటకు చేటు వచ్చునని, దాని బయట పారవె చిరి. ఒక వ్మిపభామ, 

దానిని గొనిపోయి కరరరిందలజలుగంగా, నరరుుదుండందుండి వెలునడెను. 

ఇట్టిదే “యీదెమ్మ కథ” యను గేయగాథ యందలి నాయకుడు 

మాంధాత విషయమున గూడ కలదు. 

యవనాశ్వుండను రాజు దప్పిగొని, మం|తపూశ జలమును |దాపగా వాని 

గర్భము చీల్చుకొని మాంధాత జనించెనను గాధ పురాణములందు కలదు.2* 

నిశ్చయముగా నిది జానపద మేధా సంబంధియగు నంశము. 

యని 

“సుతులు లేనట్టి యా సతులకు నైన 

యుదకంబు |[దావిన యుదముంచె రాజు 

ఎయిగక యవనాశు ఎదయెండి (తాగె 
యవనాశునకు గర్భమాయె ఏడు గడియలకు 

కొలువుకు రాండాయె కొంత సేపటికి 

తల యొంచుకొని యుండి తన వారిలోన 

నెట్టన ఆ రాజు నిదబోవంగ 

పొట్ట బగులగ జీరిపు ట్రై మాంధాత.” 

అట్టు పుట్టిన మాంధాతకు శ్రీ గర్భమున జనింపక పోవుటయే గొప్ప, 

వివ, విష్ణు పురాణము; ఉతర రామాయణము- 
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“మంతులు ఏమనిరి మాంధాతతోను 

సతుల గర్భమున పుట్టిరి రాజులు 

పురుష గర్భము చీరి పుట్టివ వాండ 

సరిరారు నీతోను సమరంబునందు 

ఇటు విను మాంధాత జనపాల తిలకా.” 

మంతుల మాటల వలన తెలియుచున్నది. 

“'పణతి', రామాయణ కధానాయిక యగు సీత వలె, నాగేటి చాలునందు 

దొరికెను.2* పల్నాటి వీర చరిత యందలి నాయకురాలు నాగమ్మయు నీ 
విధముగా నయోనిజయే. మాహురమ్మ జననమును ఇట్టిదియే.24 అహల్య అల్సియ 

చెట్టగుంపులో రూపొందెను.25 

స్రీ గర్భమునుండి పుట్టబోవు విడ్డయన్నను, ప్రసవ సమయమున, యోని 
మార్గమున కాక, కపాలమునుండి విసిర్ణత మగునట్టుగా కొన్ని గేయగాధలయందు 

వర్ణింపంబడుటయు కలదు. 

పరమ జ్యోతి కథయందు, నోరు, ముక్కు, కన్ను, చెవి యివేవియు 

వినిర్ణమనమునకు సరికావని, లోనున్న బిడ్డ 

“లఖా గోరు బన్టైనూ 

కారొర నేటన్నా తాన తందన తాన 

మాడు పట్టు జీల్సెనూ she 

బయటీకి దుంకెరా win as 

2ిలి. కమ్మవారి పణతి _ పసల బాలరాజు కథ. మేబీ. కి_ వెస్టు వార్డు 

అండ్ కొ వారి [పచురణ - 1951 

24. మాహురమ్మ కథ _ శ్రీ రామరాజుగారు దయతో నిచ్చినది. 

25. గొతపురాణము - “జమ్ముల నార్చిమ్మ కొొమారు(డు చందయ్యో(వాసి 

కొనిన తాళపత (గంథ ము- 
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ట్ట. “మాడుపట్టుగు “లాఖాగోర్త బట్టి గరున జల్చుకుంటా దాసి వాళ 
౮ 

చేతుల బడకుండా దూసుకొని బయట బడెనయ్యా బిర్గో మవారాజు- 

జ ఈ విధముగా పురాగాధలయందు నెలకొన్న ఆదిమ మానవ మే 

సంబంధియగు జనన విషయశుగు వి భమోహలు, జాదపవ గేయగాధలందంతటక 
కాన్పించుచున్న వి. వీనితో సమానముగ, మర శానంతరము మనుష్య భరిరగ 
మగు నాత్మను గూర్చెన యూహాలుకు ఈ గేరు గాథల యందంతటను వణ 

కొ యున్నవి, 
oh 

(9 ౬ 

ళా 

సులు 

ఆదిమ మానవుని యూహ ,పకారము, మరణ |కియ తరువాత, మసుష 

శరీర గతమగు నాత్మ స్వేచ్చనంది, సృష్టి యందలి వివిధ చేశనా చేతన 
జాలము న్నాశయించి యుండును. ఒక చెట్టు, జక పుట్ట, LST: “టల పో 

అప్పు, యన్నియు నట్టి యాత్మ ససకన సనన సం సుతల Pm 

వునిచే పూజింపదగిన విస్తువులుగా నేర్నుడియెను. మరణానంతరము తమ కాపు, 

డైన మానవుండేమగునో, ఏలోకములు చెందునో, వానికి జీవన మున్నదోలేదో, 

లేక అదృశ్య రూపమున తమకిష్టులెన మనుష్యుల చెంతను, పీతిపాత్రముల్తె న 

పరిసరముల యందును తిరుగుచుండునో యను వివిధములగు నాలోచనలే ఆత్మా 

రాధనకు దారి తీసియుండును. ఈ యాత్మారాధన (౧15190) వలన సృష్టి 

యందలి జీవరాసుల కంతము లేదనియు, నొక రూపమునంగాక పోయిన మరొక 

రూపముననో, లేదా రూపరహితముగనో, ఒక ప్పుడు శర్రీరబద్ధ మైన ఆత్మశ కి 

మని యుండుననియు, నొక సిద్ధాంతము స్పష్టము చేయంబడినది. 

సు wa 

జాం 

ఇట్టి ఆత్మలకు పతీకలుగా పాములను, పిట్టలను నెకన్నుకొనుట జానపద 

మేధా సంబంధి యగు విషయము, 

ఆత్మ సంబంధి యగు నంశములు జనన సంబంధియగు నంశముల వలెనే 

జానపద గేయగాధల యందు విరివిగా కాన్పించుచుండును. 

(1) చనిపోయిన వ్య క్రి యొక్క. ఆత్మ యితర శరీరము న్నాశయించి 

కాన్సించుటయో, కలలయందు సాజాత)_రించుటయో, యను నంశము, 
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మండపేట పాపమ్మ వేరంటాలి కధయందు, పాపమ్మ భ ర్రతో చితి 

యందు బుగ్గియాయెను. ఆ రాతి పెద తండి రామయ్య నాయుడు జొన్న 

చెను పద్ద, మైమజచి ని దించుచుండగా, పాము రూపమున విపు దట్టి యిట్లు 

పబోధించెను. 

“ఇంకేటి నిదరా లేవరా బాబూ 

మ్ యల్లుడె తేను చెల్లి పొయినా(డూ 

బాబయ్య, గుండమున నేంబడ్డనయ్యా 

బాబయం నా కొజకు దుఃఖింపవలదూ 
డ్రి 

పోలేరమ్మ చెజువు వద్ద బాబూ 

పన్నెండు క లుగులాపుట్ట ఉన్నదయ్యా 

పామునై నీ ముందు నడిచేను బాబయ్య 

నా వెనుక నీవురా ననుగన్న తం|డీ 

ఆ పుట్టలోనికి నే.బోతనయ్యా 

ఆ పుట్టమీదనే పందిర్దు వేయించి 

ఆ పుట్టనే మీరు పూజ చేయండి" --యని శాసించినది. 

ఆ పాపమ్మ తన్ను కొలుచు వారి, నొకపరి పాము వలెను, నొకపరి బంగారు 

బొమ్మ వలెను, నిమ్మపండు వలెను, కుంకుమ భరణివలెను నిన్ని రూపములతో 

వలయుచు నను గహించుచుండును. 

హ్ 
అప్రే “కామమ్మ కథ యందు కామమ్మ తాను దూకిన గుండమున నెట్టి 

కలువ పూవె నిలచెను. ఆమెక్సై కట్టిన గుడి యందలి 'తొభైైలిలో నిమ్మ, 

దాత, అరటి, మామిడి పండ్ల యాకారముతో నామె యూగుచుండును. 

సన్యాసమ్మ కథయంరు, గుండమున దూకిన సన్యాసమ్మయు నామె 

పతియు, పుట్టుశిలలై పెకి లేచిది. 
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“ఇద్దరూ సతిపురుషులు యాలగొసారు వారయిన 

బంగారు [(పతిమలై పుట్టి వసారు వారయిన 

వి|గముల లాగున వెలసి వసారు' 

శ్రీ లక్ష్మమ్మ కధయందు లక్ష్మమ్మ చంపబడిన వెనుక, గగన భాగ 

మున నామె జీవాత్మ వెడలి, బావ సుబ్బయ్య నిిదలో నుండగా, “నన్ను చంపి 

వేసిగా, ఉన్నారు ఓబావా! పోయి 'ఎత్తుబళ్లు జరిపించు ఓ బావా!” అని 

చెప్పెను. తాను కాలిన కాష్టము చల్లారిన వెనుక, అందుండి “పుట్టు శిలయె” రేచి 

వచ్చెను, 

లక్ష్మమ్మ మరణ విషయమున ననుమానము వచ్చిన దాయాది యొక (డు 

ఫోవము నెత్తుబడి చేయకుండ ఖాయిదా” చేసెను. అంత లక్ష్మమ్మ గణాచారి మీద 

(వాలి, 

“పరాయి వారు నన్ను చంపలేదు 
నా పురుషుడే నన్ను చఆపినాండు 

మీరు ఖాయిద పరచవద్దు" మని ఎత్తుబళ్లు చేయించుమనెను, 

అస్త, సహోదరి మరణ వార్త విని యాగహోదగులై లక్ష్మమ్మ 

యన్న దమ్ములు తరలి వచ్చుచుండగా, నామె గణాచారి మీద "జాలి, 

“అన్నగారికే దండం బెట్టెరా 

తందాన తాన. 

ప, అన్నా, రామయ్యగారు: ఒకరి మీద కోవము చేయవలసీన కారగ్గను) 

కేదు. నీకు కోడలమున పార్యతమ్మ్యను ఎత్వకొనీ, లింగా ంషరఃయి చెర షేవుము/. 

ఏఎవాహము చేనుకుని లక్షణముగ ఉండవబసునిదే గార, మరు ఇంక టం 

మాత్రము మీ కా;నగారిని శమ పరచ (బని లేదు- అని ఎపడ్డు దగిలెను, 

(2) నిర్యాణము చెందిన వెనుక నీరులును, మహత్తుగల వ్యక్తూలున) 

శిలలై పూజభందుటయు, లేదా యేదే నొక యాలయమున భగవడ్ని[గహామునసికు 
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పార్శషముల యందు కుదురుకోనుప, యను నంశము జానపదగేయ గాధల 

యందు సామాన్యముగా కాన్పించుచుండును 

పల్నాటి వీరుల కధయందు, కార్యమ పూడి రణరంగమున వెన్నుచూపక 

ఏరోచితముగ మడసిన వారందబును ఏరులై రి. ఆ వీర శిలల [ప్రసంగము 

(పకరణాంతరమున గొనిరాబడును.2$ 

తెలంగాణము నందు [పచారమున నున్న నల్ల సోమన్నాది కధ, సదాశివ 

రెడ్డి కధలలో వీరులగు సోమనా!దియు, సదాశివరెడ్డియు, తిరుపతి వేంక టేళ్వర 

స్వామి కుడి యెడమల శిలలై నిలిచిరి. 

సదాళివ రెడ్డి తాను చేయదలచిన ఏర కార్యము మృుగ్మెక్పన వెనుక, 

“ వేంక టేశ్వర్త (పార్ధన జేసినాండు 
ఛం చు 

స్వామి నాకు ఒక్క. కొడుకు ఉన్నండయ్య 

నరసింహారెడ్డి ఉన్న డయ్యా 

వీదరు తాలూకాకు రాజు 

నేను వె కుంరం వచ్చెదను” అని పార్థింపగా, 

వెంక టేశ్వర్హు రధం దెబ్బినా(డు 
ల 

రథం మీద రెడ్డి ఎకి్యి-నాండూ 

తిరుపతిలో ఆతనిని నిలిపినాండూ 

స్వామి ఎడమకు సదాశివరెడ్డి 

స్వామి కుడిపక్కన నల్బసోమనా | దివ” 

ఆప్టే చిన్నమ కథయందు, మద్దులేటి నరసింహస్వామిని గొలుచు వైష్టవ 

భ కుురాలగు చిన్నమ తాను, స్వామి చేతిలో ఇంగారుశిలయై నిలచుటయేగాక, తన 

"పెనిమిటి స్వామి యెడమ చేతియందు వెండి ”లయై నిలమనట్లు చేసెను. 

వీడి, చూ. వీరారాధనాంశములు, 
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అపై “పర్వతాల మల్పారెడ్డి కథీ యందు (ఇదియే గోపిరెడ్డి కథ యను 

శేరగూడ అభించినది ) మల్లయ్య యను (శ్రీశైల మల్లికార్జునుని భ కుడు, 

తం్యడియు తల్లియు చేసిన దుష్టకార్యములకు విసిగి, 

“పన్నెండు కొప్పెరల ధనము పంచినా(డు 

సొమ్ములు బట్టలు దానము జేసినాండు 

తనవైన వస్తువల దానము జేసినాండు 

ఇంక నరలోకము చాలును సామి-”” 

అని మల్రికార్జునుని పర్వతమునకు వచ్చి తనువు చాలించి ఈళర్వుని సన్నిధి 

యందు, 

“ఈశ్వరుని పకగ-న లింగము అయినాడు 

పరువతాల మల్లికార్జునుడు ఆయినాడు 

తందానతాన. 

(8) చనిపోయిన వారి కోర్కెలు తీరనంత వజకు, వారి చితి మండ 
కుండుటయు, కాకులు ఆన్న ము ముట్టకుండుటయు నను నంశమ _ 

ఇది నల్ల తంగాశ్ కథయందు లభించును. ఇందు నల్హతంగ, చెడి పుట్టి 

నింటికి వచ్చి, వదిన చేసిన తిరస్కారమును సహింపలేక యడవిలోని వాడు 

బావియందు బిడ్డలతో. గూడ దూకి మరణించెను. అన్న నల్జతంబి విషయము 
(గహించి చెల్లెలిని వెదకుచు వచ్చి పాడుబావి నుండి శవముల నుద్ధరించి, దహన 

సంస్కారము చేయుటకు చితి రగుల్ప(టోయెను. కాని, 

“అగ్ని య మండలేదు ఆశ్చర్యమయ్యో జూడ*” అంత నాతడు 

“ఏమమ్మా చెల్లె, నీకు ఇంత కోప మేలవచ్చె 

కోపము నా మీద కొంచెమన్న బెటవద్దు 
చు ఇ 

మంటలు లేచెనేని మళ్ళి పగదీర్చెదను 

నిప్పులేచి మండెనేని నీదు పగదీర్పెదను” 

అని చెప్పగా, నపుడు నిప్పలు “తగిలి మండెను” 
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(4) చనిపోయిన వ్య కులు తమ వారికి కష్టములో శుభములో కలుగ 

జేయుట యను నంశము. 

వ్యకి చనిపోయినను, వాని ఆత్మకు ఆవేశ కావేషములు చావవనియు, 

దానికి తనవారన్న (పీతియు, తనకు వ్యతిరి కులైన వారిపై కోపము నుండు 

ననియు యోచించెడి విధానము పురాగాధా సంబ=ధి యగునట్టది ఆ యంశమున 

కుదాహరణములుగా నెన్నియో జానపద గేయ గాధలను చూపవచ్చును. పాపమ్మ 

సేరంటాలి కథయందు, పాపమ్మ చితియందు దగ్గమైన వెకుక, తాను ఆదేశించి 

నట్టుగా, అ తింటి వారు తన పుట్టినింటి వారికి, గుండమున దగ్గముకాక మిగిలిన 

మెజారు చగియకందున వారి వంశమున పిలువ పేవ లేకుండ పోవునట్లు 

శపించెను. 

సవ్యాసమ్మ కథయందు సన్యాసమ్మ గుండాన పడిన యేడు ఘడియలకు, 

తనను కష్టముల పాల్టేసిన సవతి తల్లి కళ్ణు పేలుటయు, అత్త బాలమ్మ శిరస్సు 

పకు్య-న పేలుటయు, బావ రామయ్య కుష్టురోగియై దేశాంతరగతుడగుటయు , 

పెద్దక్క- సుబ్బమ్మ ' వేళ్యకారి' యగుటయు జరిగినది. 

కామమ్మ కథయందు, సేరంటాలై న కామమ్మ కరుణ వలన వెంకమ్మకు 
సంతాన లాభము కలిగెను, 

చనిపోయిన తరువాత జరుగు నంశము అట్లుండగా, వ్యక్రి తాను (బతికి 

యుండగానే తన యాత్మను లేదా |పాణమును తన శరీరమునకు బహిళ్చరముగా 
జేసి వివిధ వస్తువుల యందు దానిని నిక్షి పము చేసి, యా విధముగా తన 

(ప్రాణమునకు మోసము లేకుండ చేసికొనుట యను నంశము గూడ గేయగాథల 

యందు విరివిగా కాన్సించుచున్న ది. 

_పఖ్యాత న్బ శాస్త్రవేత్త Prof. Wundt ఆది కాలమున టోటమ్ 

(గుంపు) చివ్నాముగా నున్న వస్తువులు, కాలము గడచిన కొలది గుంపును విడిచి, 

వ్య కక్రికి నెలకొనుటయు, నాతని జీవనమును నడుపుటయు, జరిగినదని యభి,పాయ 

పడెను. వీనినే వ్య _్రీగతమగ్గు టోటమి కాంళము (Individual Totemism) 
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గా నాయన గు రించెను.2. వీనిని స్పష్టము చేయట కే పురాగాధా కల్పన 

యందొక విచితాంశము చోటు చేసుకొన్నది. ఆపదలకు కొనితెచ్చుకొనుట 'కేగు 
వీరాధివీరుండు, తనకు పొతినిధ్యము వహించునట్టుగా నౌక వస్తువును సూచిం 

చును. ఆది యెట్టి యొడుదుడుకులును లేక యధాపూర్వుముగ నున్నచో, నా 

వీరుడు కేమముగ నున్నట్లును, లేని యెడల నాపదల పాల్పడినట్టును నియమింప 
బడును. ఆనా తన కులదేవతల నుండి సం|క మించిన యా ఏీరుని యాత్మ 

శ క్రి, ఆతని శరీరమును వదలి బహిశ్చరముగా నేదేనొక వసువు నందు 
నిహితమై యుండునను నూహయే యిట్టి కథా కల్పనకు మూలమని యెటుంగ 

వచ్చును, 

సయామీస్ రామాయణ గాథలో తొస్సకస్ (దళ కంఠుడు) కాంబర 
విద్య వలన తన శరీరములోని యాత్మను ఒక పెష్టెలో నుంచి యుద్ధ 

భూమికి వెడలెడివాండు. రామునితో యుద్దము చేయునపుడు తన యాత్మను 
అగ్ని నేతు(డను మునికడ నుంచెను. ఆందువలన రాము(డు వానిని సంహరింప 

లేక పోయెను. అప్పుడు రామ పరివారములో నొకండు రావణ వేషధారియె 

మునికడ కేగి రావణ [పాణముల సంగ్రహించి, యా పెట్టెను కాలి [కింద వైచి 
నలుగగొట్టుట చేత మాతమే రావణు(డు మరణించెను. 

జానపదరామాయణ గతమగు రావణుని నాభియం దమృత భాండ ముండు 

టయు, మెరావణుని (పాణనులు తుమ్మెదల యందుండుటయు నిట్టివే. (పాఖ్ధఎడ 

వాసులైన జనల యందేగాక పశ్చిమ ఖండ గాథలయందును ఇట్టి కథాంశము 

విరివిగా కానవచ్చుచునే యుండును, గీకు గాథలరో కేవలము కంటియందు 

(పొణముగల రాక్షసుని కథ గలదు. ఐరిష్ కధలలో, నొక కథ యందు 

27. Elements of Folk Psychology -wilhelm Wundt 

28. Polyphemus అను నొంటి కంటి రాక్షను.డు. - మండుచున్న 

దూలమును నుదుట నున్న వీని కంటిలో గుచ్చి 'యులిసిన్” వీనిన 
“చం స్పైన్యు, 
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రాక్షసు డొక రాణి నపహరించును. రాణి వానిని సుమఖుని చేసికొని వాని 

[పొణ రహన్యమడుగగా నాతడు ఈ విధముగా చెప్పును. 

“సా కుడి తొయ్యి పె నున్న పుట్టుమచ్చ నొక (గుడ్డుతో రుద్దవలయును. 

ఆ (గుద్దొక బాతు కడుపులో నున్నది. ఆ వాతొక పెపైలో నున్నది. ఆ పెళ 

సము[ద మధ్యమున నున్నది.” 

ఈజిప్ట్ దేశమునకు చెంది, 1800 బి సి. నాటికి సంబంధించిన వని చెప్ప 

దగిన గాధలలో నీ కథాంశ మున్నది. ఇరువురన్నదమ్ము లలో తమ్ముని యాత్మ 

యొక తున్ము చెట్టు నందుంచబడినది, వంచకురాలె న భార్య తుమ్మ చెట్టు కొట్టింపగా, 

తమ్ముడు పడిపోయెను. కాని అన్న తుమ్మకాయ నొక దానిని కోసి మంచినీటి 

పాతలో వేయగా నా కాయ యందు మిగిలిన యాత్మాంళము వలన తమ్ముడు 

తిరిగి [బతికెను. 

అర్లై అరేబియన్ కధలలో, నొకడు తాను రాజకుమారుని చేత చత్తునని 

భయపడి తన _పాణము నొక పిచ్చుకలో పొదివి, పిచ్చుకను పెట్టెలో నుంచి, 

ఒక దాని యందొకటిగా నేడు పెక్షులను సిద్ధము చేసి సముుద మధ్యమునగల 

చలువరాతి మందిరమున నా పెర్టిను భ|దము చేసెను. 

మంగోలియన్ కథయందు ‘'బోరోదోంగ్” అనువాడు తన పాణమును 

కందిరీగ యందుంచెను. నాయకుడు, పలు కష్టములు పడి యా కందిరీగను 

గుప్పిట నలిపివై వగా టోరోదోంగ్ మరణించెను. 

మతియొక కధయందు, భూమి [కింద పాకుచున్న తొమ్మిది సము దము 

లును ఏకముఖమె, భూమి మీదికి వచ్చిన చోట నొక రాగిదిమ్మ యుండును. 

దాని యడుగున రాగిపెట్టై. ఆ పెక్టైయందు బంగారు బుట్ట. ఆ బుట్టలో నున్న 

యేడు పక్షులలో నొక స్త్రీ ప్రాణము నికి ప్రమై యుండును, 
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0) 

(5) ఇట్లు విశ్వవ్యా ప్రమగు సీ కథాంశము, తెలుగు జానపద గేయ గాథల 

యందును చిత విచిత రూపములతో వేళ్ళూని నిలిచిపోయినదని నిరూపించ 

వచ్చును, 

ఏడు సము దములకావల జీవిగడ్డ, ఆ జీవిగడ్డలో రాతిగోడ, రాతిగోడలో 

రాతికోట, నడుమ నుక్కుకోట ఆ ఉక్కుకోటలోని నూరు వెలగచెట్టు, మున్నూరు 

ములగచెట్టు, నన్నూరు తాటిచెట్టు, వఏనూరు వేపచెట్టు, వీని నడుమ ముంత 
మామిడి చెట్టు. ఆ ముంతమామిడి తొజ్బలో నేడుదొంతరలు, ఆడుగు దొంతరలో 

బంగారు పంజరము, ఆ బంగారు పంజరములోని పంచవన్నెల చిలుక కంఠమున 

మాయలపకీరు తన ప్రాణములను దాచిపెట్టెను.2? అనగా వాని యాత్మశ క్రికి 
చిలుక చిహ్నము (Individual totem symbol) దానికి మసి బూసినచో 

వాని బుద్ధి మసకబారును.వి దాని కాళ్ళకు బంధములు వైచినవో మాయల 

పకీరుకు అడుగు ముందుకుపడదు. చిలుకతో కూలవద్దిరాజు గానుగ పె నెక్కి 

తోలగా, నచట పూలతోటలో వచారు చేయుచున్న మాయల పకీరు గిరిగిరతిరుగ 

సాగెను. చివరకు దాని గొంతుగొట్టము బాలవద్దిరాజు చేతిలోనికి నూడిరా(గా, 

చిలుక మరణీంచుటయు, తోడనే పకీరును, బోరుకొండవఠె విరుచుకుపడి [పాణ 

ములు విడుచుటయు జరిగినది. 

ఈ కధంపందే బాలవద్దిరాజు తాను తల్లి చెజ విడిపింపబోవుచు, తన 

పెద తల్లులకు ధైర్యము కలుగుటతై యొక నాగమల్లి చెట్టును నాటి దానిని 

తనకు మారుగా చూచుకొమ్మనమని చెప్పెను.3! తనకెన్ని మాటు లన్నము 

పెట్టుదురో దాని కన్నిమాజులు నీరు పోయుమని చెప్పెను. ఆ చెట్లు కాయలు. 

29, బాలనాగమ్మ కథ- పేజీలు 106, 107 (ఎస్. వి. గోపాల్ 

అండ్ కంపెనీ పచురణ 1951) 

89. క్యాలన్నాగమ్మ కథ, 
81, Llbid, 
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పువ్వులతో విజ్ఞవీగు చున్నచో తాను (బతికి సుఖముగానున్నట్టుగను, ఎండినచో, 

తాను చనిపోమినట్ల్టుగను, నెంచుకొమ్మని చెప్పెను. 

బాలవద్దిరాజు గండభేరుండ పక్షుల పిల్లలను రకింపబోయి నాగే| దుని 

కాటునకు [వాణమలు విడువగా, నిచట పెదతలుల వద్దనున్న నాగమలె చెటు 
లం ద వు య్ 

నిలువున నెండిపోయెను. తిరిగి పక్షులు సంజీవిపుల్హతో వానిని (బతికింపంగా 

నిచట యెండిన చెట్టు తిరిగి యిగురు పెట్టినది, ఈ విధముగా బాలవద్దిరాజు 

ఆత్మశ క్రికి ఆ వెట్టు నివేశనమై నిలచి యాతని వ్య క్రిగత చిహ్నమై (1061- 
vidual totem) యఎరారినది, ఇట్టి యంశము కామమ్మ కథయందును, 34 

ఎలనాగి రెడ్డి కథ యందు గలవు. 

ఈ వ్య క్రిగత చిహ్నమును తెలియజేయు పద్ధతి మతియొక విధముగాం 

గూడ కథలలో స్పష్టము చేయంబడినది, _ శివకుమారుని కధయందు. దేవేందుని 

కూతురు దేవాంగన సరోవరమున స్నానమాడుచుండగా, శివకుమారు(డు చూచి 
మోహింది గట్టుననున్న యామె చీర యెత్తుకొని వచ్చును. బీర యిమ్మని 

దేవాంగన, “తల్లి గర్భము నుండి యెట్లు వెలువడెనో” యత్ర వెనుక పరుగిడి 
వచ్చుచుండెను. వాని (శేయ ఃకాంక్షియగు చిటిముటియోగి వానిని బల్లిని చెసి, 

సరంబీ కంటించి, చూచుచండెకు. దేవాంగన శివకుమారుని పోకడను గూర్చి 

వానిని ప్రశ్నింపంగా చిటిముటియోగి మెల్లగా నామెను మాటలలో పెట్టి, శివ 

కుమారుని వివాహమాడునట్టుగా బాసలు చేయించి, వానిని తిరిగి మనుష్యుని చేసి 
వారి పెండ్రీ చేసెను. కాని, యామెకు తెలియని విధమున, వాని పిక్క చీరి 

యామె చీర నందుంచి కుట్టి వె చి, ఆ చీర చేతంబడినచో, దేవాంగన భూమి పె 

కిక, కామమ్మ కథ - పేజీ: 2 (ఎస్. వి. గోపాల్ అండి కంపెనీ 

వారి (పచురణ-- 1952) 

88. ఎలనాగిరెడ్డి కథ- కర్నూలు జిల్హా రుద్రవరమున నాచే సేకరిం 

పంబడ్మినది, లో చెప్పెడి వారు పిచ్చుకుంట్లు--- 
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నుండదనియు, దానిని భ్యదముగ కాపాడుకొనమనియు నుపదేశించెను. వేంట 
కేగునపుడు మ్మాతము చీరను దీసి యా ప్రులును నమ్మకము కలవారును నగువారి 
చెంత దాయంబెట్టి యేగుమని యా దెశించెను. 

శివకుమారు(డు సుఖముగా రాజ్యము చేసికొనుచు, నొకనా(డు మృగయా 

వినోద మనభవింపగోరి తన పిక్కు_లలో దాచిన చీరనుదీసి తల్చికిచ్చి యెవ్వరికి 

సీయకుమని చెప్పి యేగెకు. దేవాంగనా పరమాంగన లిది [గహించి, య తేకడ 

కేగి, తమ కాచీర కట్టుకొనుటకె మనసు కలదనియు నిచ్చికచో నొక్కసారి 

కట్టుకొని తిరిగి యిత్తుమనియు ప్రార్జించిరి. ఆడుగువారు కోడండే కాన, మర్మ 

మెజుగని ముదుసలి య_త. కరుణాతర ంగితమానసయె యాచీరనువారి కై వసము 

చేసెను. అ-త వారిరున్వరును ఆ చీరను మీద కప్పుకొని, దేవలోకమున కెగసి 

పోయిరి. వారి తోడనే, వారి శ క్రివలన కావింపబడిన రాజ్యము, పరివారము, 

రాజభోగములు, అన్నియును న దృుశ్యములై యిచట తల్లియు, నచట నఠణ్య 

మధ్యమున కుమారుడును బికారులవలె నొంటరులై నిలువంబడి పోయిరి. (శివ 

కుమారుండు అనేక శ్రమల నోర్చి, పరీక్షల కాగి, స్వర్గమున కేగి, దేవేందుని 

మనస్సు నాకట్టుకొని, తన యిరువురుభార్యలనేకాక వారియొక్క. మరియెదుగురు 

చెల్లె్య్యడను గూడ వివాహమాడి తిరిగి వచ్చుట, తరువాతి కథ). ఇచట నీ చీర 

దేవకన్యల యొక్క వ్యక్తిగత చిహ్నము (lndividual Totem). అందే 

వారియొక్య- సర్వశ క్రులును, ఆత్మయు, నిపాతములై యున్నవి. ఆదిలేనివారు 
జీవచ్చములవంటి వారగుటచే స్వర్గముననై నను నడుగు పెట్టలేక యళ కులైరి. 

వారి (పాణశకిని భ|దముగా కాపాడుకొన గలుగుట చేతనే శివకుమారుడు 

వారి పె నధికారము నెజప(గలిగను. 

(6)ఒక వ్యక్తి యితరులచేత బలవంతముగా చంపంబడినను, అతని శరీరాం 

గములు వివిధ వస్తువులుగా రూపొంది, యందాత్మ యునికి యేర్ప్చరచుకొని. 

నదుతము వచ్చినపుడు , 'తన శ్యతువుపే పగదీర్చుకొనుట యను నంశమును 
బలో దియే. ఇదియు. [పావీన్ష: మానవ మేధా సంబంధియగు విషయమే, ఈ 
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యంశము శాధారముగా జేసికొని యవేక జానపద గాథలు [ప్రపంచ పరివ్యా ప 

ముగా కలవు. 

అట్టిదే భూపతి రాజుకధ భూపతిరాజు కేడుగురు కొడుకులును, ఒక్క. 

కూతురును. కూతురు అక్కమ్మను మండలము రాజైన భీమరాజుశకిచ్చి 
వివాహము గావించిరి. కూకు9ంకను పుట్టింటి నుండి యత్తింటి కేగలెదు. 
అక్కమ్మ గౌరినోములు నోముము, ముచ్చటపడి పెద్ద వదిన చీరయడిగి తీసుకొని 
కట్టుకొనెను వదిన చీర యిచ్చును. 

““వీర జినిగిన గాని 

చింగులే రాలినా 

చీర జినిగినట్లు 

చిరిగి వు ఓ యకుగా 

రెక జినిగిన గాని 

రంగులే కదిలిగా 

రైక జినిగి నట్టు 

చిరిగేవు ఓ యక్కు.'” అని భయపెట్టెను. 

వదిన భయ పెట్టిన క్రై నీవ జబిరగెము. అంత నా వదిన, తలకు వాసెన 

కట్టుగట్టి, మంచమున కడ్డుగా ఖండుకొని, భ ర్రరాగా, తనకు తలనొప్పి మీకుగా 

టముగా నున్నదనియు, నతని చెల్లెలిని జంపి యామె కన్నుగుడ్డ ర కమ్ము 

దెచ్చి పూసినగాని యా నొప్పి తీజదనియు వానితో చెప్పెను. ఆన్న, థార్య 

కెదురు చెప్పలేక, చెల్లెలిని అత్తగారింటికి తోడొ_నిపోయెదనని యింట(జెప్పి 

యరణ్య మధ్యమునకు? గొనిపోయి చంపి వె చెను. అప్పుడామె డొక్క కోనేరుగా 

మారెను. పేగులు నుల్లెతీగ'లాయెను. చేతులు చెలుకుతుంటలాయెను. కాళ్టు అరటి 

కన
న 

ననన 

34. Folk Motif Index - 9. 128. 6.1. Resuscitation by Demon’s 

entering corpse. F. 406: Habitation of Spirit 

G. 303.8 - Devil enters body of another, 
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జొందెలాయెను. శిరసొక్క_ గుడియె, కనుగుడ్డు రామచిలుకలాయెకు. అక్కమ్మ 

ఆత్మ భర్తకలలోని తనకు వాటిల్లిన స్థితిని చెప్పగా, భర్త దిగ్గునళేచి 

యడవి బాటలుపట్టి వచ్చుచుండెను. eee లు అక -మ్మకథను చెప్పగా, 

రాజు అ త్రయింటికి వచ్చి బావమరిదిని దండించి, యూ రాజూ మేల [పాణమేల 

యని అక్కమ్మను గూడ(బోయెను ఈ కధయందుకు, చనిపోనవారి ఆత్మకు 
కల |పాకిసిధ్యమును, కూ సయ క 

మును, ఆదీమ మానవ మేధా సంబంధి యె రూపుకట్టిన పద్ధతి, స్పష్టము చేయ 

బడినది, 

ఆవేశ కావేషములుకు, కార్య ఘట వాచాతుర్య 

(7) ఒకొగాకచో, నీ కథలయందు |పతివీరులై న వారితో వీరులు పోరాడు 

చుండగా, (పతి వీరులు ఖడ్గక్షతదేహుల్సై ర క్తసి కొంగులగుట వర్ణింపంబడుకు 

అట్టియెడ, నద్భుత శ కులు గలిగిన యా వీరుని రక్షపు చుక్క_నుండి యనేకు 

లాతని బోలిన వారుద్భవించుట చెప్ప(బడును.35 

[పాచీన మానవుని యూహలలో, రక్తము, హృదయము, మూత 

పిండములు, కాలేయము ఆత్మవాహికలగు వసువులుగా (పాధాన్యము సంతరించు 

కొన్నవి. అన్నిటికంటెకు రక్రమునకుగల ,పాధాన్యమెక్కూవ. ఈ నమ్మకమే 

జానపద గాథల యందొక రకపు చుక్క-నుండి యనేక వఏీరులుద్భవించుట యను 

కల్పనకు దారితీసినదనవచ్చును,. 

ఈ విధముగా, |సాచీన మానవునకు ఆత్మయొక్క. అ స్తిత్వమును 

గూర్చియు, దాని _పభావమును గూర్చియు నేర్పడిన యభ్మిపాయములన్నియు 

జానపద గేయగాథలయందు కథాంశములుగా రూపునందిన వనుట కెన్నియేని 

యుదాహర ణములను చూపింపవచ్చును. 

a 

త్, " ' మైరావణపదోము - శేజీ, 4! (ఎన్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్ 

'వారీచే (పచురినపబడినది, :1950 ) 
ణి 
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(8) జనన మరణముల తరువాత, [పాచీన మానవ మేధయందు (ప్రముఖ 

స్థానము వహించి రూపులు దిద్దుకొన్న యంశము “'మంతచర్య”-_ఇట్టి మంత 

చర్యను గూర్చియు, నతి మానుషమైన యద్భుతావహ కియలను గూర్చియు, 

ననేకానేక కల్పనలు, పురాగాధలయందు తొలుతను, ఆ మీదట జానపదగాధల 

యందును నశింపక నిలచియున్న వి. 

ఓక వ్య క్రియొక్క- జీవ మెడలిన శరీరమున గు పముగా నాత్మ యుండు 

ననియు, నది కొంత పెని గాలిలో. దిరుగుచు, నా వ్యకి నివసించిన పరిసర 

ముల యందును, పూర్వ జీవితము పెనను, మోజు దూపుననియు పాబీనమానవుడు 

నమ్మెను. ఈజిష్టియనులు మమ్మీలకు సకల పదార్థములను సరఫరా చేయట 
కును, హెందవులు (శాద్ధకర్మాను నిర్వ ర్రించుటకును, కారణ మిదియే. ఇట్టు 

పెన దిరుగు నాత్మలో భాగమే (బతికియున్న మనుష్యుని యందు భయమును 

రేక _తింపగలుగుచున్నది. 

ఈఆత్మ పికాచలక్షణములనుగలిగి కనపడనివిధముగా దిరుగాడును. తనకు 

పూర్వ జీవితమున నిష్టులో, శతువులోయెన వారి న్యాశయించి వారి మరణమునకు 

కారణమె చిట్టచివరకు వారిని తమ లోకమునకు గొనిపోవునను నూహా, మనుష్య 

డాదిమ దశనుండి కొంతలో కొంత యెదిగి, కల్పనా వె భవమును సంతరించు 

కొనుచున్న స్థితియందు, కలిగియుండును, ఇట్టి పీశాచాభి పాయము (Demon 

ldea) పపంచ పురాగాథలన్ని టి యందును కథల రూపమున వి సరించి 

యున్నది. ఆత్మయొక్క- యునికియు, పిశాచావిషాార మును, మానవు(డెపుడు 

కల్పించుకొని నమ్మక మును [పోదివేసికొననో, అప్పుడే వానికి గల యధికార 

కాంక్ష, చుట్టునుగల సకల చరాచర జగత్తు మీదనేగాక, తనకు కాన్పించని యిట్టి 
యభొౌమాంశము మీందంగూడ (ప్రభుత్వము నెజప నిశ్చయించుకొనెను. అందు 

వలన, ఆత్మారాధన (Animism) యెపుడు స్థిరపడెనో, అప్పుడే ఆత్మశ _క్రిని 

ఆఅదుపున నుంచుకొనుటకు మంత కలాపము, తాంతిక పద్ధతి (Magic and 

Sorcery) జనించినది. వీనివలన, ఆత్మలను [పభావితములు జేసి, వానిని గూడ 

మానవుల వలెనే జూచి, పాచీన మానవుడు వానిని లొంగదీసికొనం గలిగితినను 

కొనను, 
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అ 

అట్టు చేయుటలో నా యాత్మలను, లేదా పిశాచములను భయపె ట్టుట 

పీతులను జేయుట, వాని శ క్రిని తగ్గించుట, వాని నాజ్ఞాపించట వంటి, సర 

విధములై న పద్ధతులకును స్థానము గలిగినది 
స. 

ఇట్టి యాత్మలు, లేదా పిశాచములు, రెండు విధములుగా విభజింప. 

బడెను. అందొకటి చనిపోయిన పూర్వీకులకు సంబంధించిన వె; మనుష్యులనుండి 

భయమునేగాక, భ క్తి గౌరవములను గూడ పొందునవి. రెండవది పూర్వికులతో 

సంబంధము తేనిదై , (కొంతవజకు దై వాంశమునకు, అనుబంధింపబడిన వై ) 

తన్ను ఆజ్ఞాపించెడి వ్య క్రియొక్క భావ త్రీవతను బట్టి, వాని శతువులకు 

చెలటువు చేయుచు, నా విధముగ మనుష్య మానసముల కేవలము భయమును 
క లిగించునవి. 

(9) ఇదియే ఆనేక జానపద గాథలయందు తొలుత తొలుత, పిశాచ 

రాజగు భేతాళుని రూపు వహించినది ఉదాహరణకు గాంధారి కథయందు, కథా 

నాయిక యగు గాంధారి, తనకు చదువు చెప్పు అయ్యవారి వాప కిందనుండి, 

“ మంతాల పు సకము” సం గహించి, యిందున్న మంత్రములను “పహృత్క-విఠె' 

చేసికొనెను. 

ba పు సకంలో స్మమి sar న డి పంపు కాంభవి పంపు. 

మంతు పంపు వీరభ|దు పంపు, భేతాళ పంపు, భైరవి పంపు, శ్రి 

శాంభవి ముగ్గు హనుమంతు ముగ్గు, వీరథ[ద్రు ముగ్గు భేతాళ ముగ్గు, మ 

ముగ్గు ఇవి అన్ని చూసానే మంత్రాలన్ని ఆకళింపు చేగుకొనిను”ో 
అంతట గాంధారి, ఆయా శకులను కరగితము వేసికొని, వాదిచే 

మానవాతీత కార్యములను చేయించినది. తన శ్యతుండగు సోయత రాజును 

చంపించినది. వాని పట్టణమును పాడు బెట్టించినది. తన యభీష్టానుసారము, 

మేన త్త కొడుకును వివాహమాడి సుఖించికది. ఆదీ $ణతి కథయందు, పణతిని 
నిరసించి బాలరాజు పారిపోందొడంగెను. వానినే నమ్మకొన్న పణతి, 

be] 

86. గాంధారి కథ _ “పేజీ, 86 (అమెరికన్ డై మండ్ ముుదా.షరశా 
1928) 
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వ. అయ్యో దె వమా ఇక నేమి చేతును పసుల బాలుని పరువులు పట్ట 

నా చేతగాకున్నది. ఇక నేది _తోవయో యని యంగలార్చి 

“భేతాశేశు మనమున దలచినది 

భేతాళమును భ కిని దలచినది 

తలచినంత భేతాళ(శు తావచ్చె 

భేతాళుడు తా ఎదుట నిలచెనపుడు 

వ. “అప్పుడు కమ్మవారి పణతి కడు ధె ర్యమంది అన్నా నాపై కరు 

ణించి యిటకు వచ్చితివి నను కన్ను మొజణసి యల్లదో పారిపోవు 

చున్న బాలుని నెటులై న నిలుపుమని యెంతయు (పార్థించె” 

భేతాశుండంత నామెపట్ట కనికరించి, బాలుని పులియె జెదరగొల్టైను. అంత 

పడమట పోవువాండు దక్షిణపు బాట పట్టగా, నా దిక్కున కార్చిచె్చ నిలువ 

దించెను. 

మఆజెయికచో, పణతి తానును బాలరాజును దొంగలము కామని నిరూ 

పించుటకై యగ్ని [ప్రవేశము చేయ నిశ్చయించి, 

“మొక్కి. తాను భేతాళుని మది దలంని 

అయ్య కావలి వారు ఫో కుండ 

నిలుపవయ్య |ముక్కెదను నీక, సామి” 

యని వేడుకొనెను, అంత పణతి, ఆగు ద్వారా చేననాధుని లోకమున కేగి, 

తండిని చెల్లెండను కొలుసుకొనీ, €రిగి మగ్నిధ్యారమనగే: బయటి కెతెంచి మట 

పవరులేసండుట గమనించి, 

“నూతనాభ భెతాశ వంరనందణ 

కొవలుండిన కాషుఐ.ర చట 

బారి నెట్టు బిడిచితివో ౨డీ” యని నిలువరించెను, 
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భేతాళుడంతట, 

“ఆఅమ్మ వినవెయో కమ్మవారి పణతి 

తోటకాపులు ఇండ్ల కేగుచుండి 

రపుడు నేను వద్దనుచు జెప్పినాను 
నన్ను |తోసికొనుచు పోయినారు భామ 

కోపమెతి దిగ |మింగినాను వారినని? వివరించెను. 

కామమ్మ కధయందు, కామమ్మ గుండమున పడనుండగా, నంతకు 

ముందు 'పేరంటాలె వెలసి పూజలందుకొనుచున్న చిన్నమ్మ (ప్రభావము తగ్గనేమో 

యని, చిన్నమ్మ తల్లి, కామమ్మ పె పయోగము చేయించెను. మాలవా(డొకడు 

పసుపు కుంకుమలతో నెజ్దమారెమ్మను పంపుచేసి దానిని కామమ్మ యెదుటికి 

గొనిపొమ్మనెను. అది (గ్రహించిన కామమ్మ, వాడు తాంతిక చర్య నెజపి, 

మచ్చు పె పండుకొనుట నూహించి వాని నీవలకు తెప్పించి [ప్రభావ విరహితుని 

చేసివై చెను. ఇట్లీ యంశముల నెన్నియేని జానపద గేయ గాథల నుండి యెతి 
చూపవచ్చును.?క 

పురాణ కథనముల ననుసరించి, వీరభ్మ్యదుడు శివపుతుండును, హను 
మంతుడు రామభ క్రుండను, భైరవుడు సాక్షాచ్చివుండును, భై రవి, జగదంబి 
కయు నను నభి, పాయములు పాదుకొని, వీరు దె వీమూ ర్తులుగా కన్సించినను., 

జానపద కథావశ మున నిట్టి చోట్ల కాన్సించు నీ రూపములన్నియు, (పాచీన 

మానవ మెధాకల్పితమగు పిశాచ విభాగమునకు (Demonology) చెందినవే 

యనుట స్పష్టము. కాలము [కమించిన కొలది యిట్టి పిశాచారాధన యందు 
(Demon Cult) దై వీ భావన జతచేయబడి (Deity Cult) పిశాచములును 
దేవతలును కల గలసిపోవు |పమాద మేర్చడినది. 

1 

Coss rs srr rrr rm mm nn ee ee HEIN RO RN రర చనల నాను. 

లి, కమ్మవారి పణతి - పసుల బాలరాజు కథ _ 

88. కామమ్మ కథ _ పేజీ 46. 



నీ ష్య 

అంతేకాక పిశాచ భావన దేవతా భావనతో కలగలిసిపోవుచుండగా మరి 

యొకవైపీ పిశాచములే (Demons) పురాగాధలయందును, జానపదగేయ 

గాథల యుందును రాక్షసులుగా రూపు చెందుట జరిగినది. 39 

భౌమ జీవులగు మనుష్యులకును స్వర్గవాసురై న దేవతలకును భిన్నముగా 
ఏరికి పాతాళమున నివాసము కల్పింపంబడెను. వీరుండును, [పభావాన్వితుండును, 
మహత్కార్యాచర ణ దక్షుండునగు జానపద కధానాయకునకు పకివీరుని కల్పించు 

వపుడో లేదా, అతడు సాధింపనెంచు గురుతర కార్యనిర్యహణమునకు పతిబంధ 

రూపముననో, ఈ రాక్షసరూప కయృనము చేయుటకు, మానవ మేధ యిచ్చ 

గించెను. ఏ జాతి పురాగాధా స్యరూపము నందై సను ఇట్టి రాక్షగ రల్పనము విరి 

విగా కలదు. 

సిమ్లూకు 60 మైళ్ళు దూరముశ నున్న జుబ్బాల్ లోయలోని, హిమాచల 
జనుల గాథలలో, నీ రాక్షస చితణ మెక్రూూవగా కాన్పించుచున్నది. ద్వాపవాంత 

మున (శ్రీకృష్ణ మరణానంతర ము, ఉతర భూములయందు, పిశాచములును, 

విచ్చలవిడిగా చెలరేగెను. వీరికి నాయకు(డు కిమ్మీరు(డను వాడు, ఆ లోయ 

లోని మనుష్యులను తిన నారం భించెను. ఓక (బాహ్మణుని యేడుగురు కొడుకు 
అను (మింగి, వాసి భార్యను ౭.లాత్క_రింపబోయిను. (బాహ్మణుడు శ|తునాళము 

చేయ సంకల్పించి దేవినిగూర్శి కరోర తపము పూనగా నామె, తలపై జ్వలించు 
జ్వాలా మాలికలనుండి “మహ, అను సూర్య సమాన _ తేజు(డగు వీరుని 

నిర్మించి యిచ్చెను. వాండు “జబ్బాల్' లోయలోని రాక్షసుల నందరిని చంపి, 

యా (పజలను బాధా సిర్ము కలను చేసి తాను విరుండై యాజనులచే పూజలందు 

కొనసాగెను.40 

89, Folklore - Jan 1965 — Vol-Vl. No. 1, 

40. ఈ వీరుని గుగి “వచ్చల్' అనుచోట “*తాన్స్' నదీతీరమున 
కలదు. ఈ కథను నాథేలు, జూగిలు. అను జానపదగాయకులు, 

శివర్శాతి సమయములయందు తంబురా మీటుచు కొన్ని రా|తులు 

గానము చేయుదురట. 

Folk lore--.J]an, 1965. Vol. VI. No. 1, 

7) 
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అతె అది (ప్రచార మందున్న మణీయొ విరగిధ యందు శాయకుంతు 
ae) 

సిర్ గుల్ (శకులుడు) పజలను హింసించెడి రాక సులను చంపుటకై తనంతట 

తానే “షనలిర (Shanalw1) యను గుఖ్రమును సృజించి దానిపె నెకి, 
వ \ ఠం చా By 

యచటి రాక్షసులను హతమార్చను. తదుపరి మంతాతకలను చల్లి గుట్టిమును 

రాయిగా మూర్తి తాను కాలాబాగ్ అనుచోట నేవతయె వెల సిశు.ే! 

రామాయణ ఎన ల ఎకెశ్యురుడు రాశ్నసుడగుటయు, య్ శ కుల 

పరస్పర వె వె అద్ధ్యః మును చి ఆంచెడి వై దిశి గాధయందు, మెమళ రొషసు 

డ 'పటయు (వృ, తుడు) సిట్ట పురాగాథాఎశముయొక్క_ వ. వ. 

ఈ యంశము జానపద గేయగాధలయందు విరిపిగా కాన్పించుచున్నది. 

నివకుమారుని కధయందు , దైత్య (పసం రంగము కలదు. ఆతని తాత బావి 

(తవ్వింవబౌ (గ సిటి an పెద్దబండ పడరు అందున్న జలరాతషనుడు, అతను 

కుమారుని ఆహారముగా నిచ్చినచో నీదు పుష్కలముగా పడుననెళు. ఆ వార్త 

తెలిసి శివరుమారుని తం డియ త ల్లి యు రాజధాని వదలి యడవుల(బట్టిరి. 

భార్యకు మిక్కిలి దప్పిక యగుటచే చేరువ నున్న నూతిలో నీరుతేంబోయిన 
లవుతుసి (శివకుమారుని తండి) “డై త్యుడు” (మింగివై చెను. భార భర్త జాడ 

కానరాక చేరువనున్న చెంచుపల్లైను చేది యచట కుమారుని కనెను. వాడే శివ 

కుమారు(డు. వాండు పెరిగి పెద్దయి, తలిదం|డుల పూర వృతాంత మెజిగి 

తండిని మింగిన నూయి జాడ ల ల్లిచే నెజీగి, ఆ దై త్యుని చంపుకై బయలు 

దేరెను. దై త్యునకీ విషయ మాకశళింపె యేడు తాడిచట్ల యెతు పెరగ, బావి 
మాయము కావించి యచట సూర్య వీధులతోడను, సోమ విధుఐుతోడసు చూడ 

చకగ్థాసి పట్టణము కావించెను. బావి జాడ కానరాని త ల్రికొడుకు అచట చెజీయొక 

పీధిన(బడి బావిని వెదుకంవోయిరి. గిదిజావతిని, 'దిత్యుడు, అమె భర వేషము 

ధరించి. బుజ్జగించెను. నీ కొడుకును చూడుమని భార్య సంతోషముతో 

శివకుమారుని చూపంబోంగా “వాడు నాకెకడికొడుకు. బాండు చచ్చినంగాని 

మనసి మురువురకును కుదురదు, నేను చెప్పినట్టు చేయు మస గిరిజావతిని 

41, Folk lore ఎ [bid, 
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ఒప్పించెను. ద్వెత్యుని మాట ప్రకారము, తల్లి తలకు వాసెన కట్టువెచుకొని, 

“పడకు సము దముల కావల జీవిగడ్డలోని వ సను న పండురసము లేపనము 

చేసికొన్నగాని నొప్పి తగ్గదు, దానిని తెమ ష్ము”నును. దూది నిమ్మబెట్టుకు చెపైడు 

పండ్లు. బెట్టు చుట్టును లక్షన్నర రాతసుల కాపు bossa బాలనాగమ్మ 

కథలోని బాలవద్దిరాజువలెనె, కార్యసాధన యందొకసారి మరణించి, బతికి, 
యాపండ్లను సాధించుకొని వచ్చును. ఈ మారు తల్లి మరల తలనొప్పి సాకు 
చెప్పి యోజన గంధి క డనున్న మందుల సంచిని దెమ్మనున. ఈ మారు వాడు, 

మందుల సందినేకాక, యోజన గంధిని, దొరికిన దేవేం|దుని యిరఠరువ్రరు కుమారిత 

లను, ఇంటికి కొని వచ్చును, చై కం దుని పెద్దకూతురు రు, దై వాంగన, ఆ తకు 

దెతుని రహస్యమంతయు వెతుషరింమన.. “తన భార్యల దుం తబలవపవఎ వలన 

శివకుమారుండు దై తునెచె, నిడివరరు మిం%౫బడిన తన తండ్రిని కరి 
యా మీద నా రాశసుని జంపె ౨. ఈ విధముగా శిజకుమారుడు, తనకు (పతి 

ఏరుండగు రాక్షసుసి చంపి విజ ఎయె కోధిందెన ,42 అట్టు కొమిరెల్దీమ ల్ల“ న్నకథ, 

కాంభోజరాజుకథ, సూర చం వ రాజుల కధ, ఆత యుద్ధము వంటి 

యనేక గాథలలో నీ రాక్షరాంశము కలదు. 

ఈ విధముగా, ఆత్మఃను (Ancestral spirits) పిశాచములను, 

(Demons) దై వరూప మాసాదింపబ కిన పిశాచములను (0614641 demons) 

రాక్షసులను (Monsters) లొంగదీసికొనుటకె. యుపయోగించునదిగా జాన 

పద మేధ తాంతికతను, (5016ల) మంత చర్యను (Magic) నభిమా 

నించెకు. ఈ యంశముల చుట్టును అనేకానేక క థల బ్ర(బడి జానపద గాధాంశము 

పదిపు ష్టమై భాసించినది, 

తాం తికత తోపాటు సరిజోడుగా నడచుసది మంత చర్య (Magic) 

తాం|తిక తకు నియమిత కాత్యా వరణము (ఒల్యాదికములు) తో నియమిత వస్తు 

సంచయముతో (ముగ్గులు, ఆస్థులు నగ్గె రా) గూడిన నిష్ట యవసరము కాగా, 

మం|తశ _్రికి ఎకాగత, జప. ధ్యానము వంటి గుణములు మాతమే యవ 

అంటని కానాలనాలుతానకానా. పల అర్మ్యత్లాట్లూభాత్తకుతనినామితోటవలాతుతాడా. . పరా ంకాంకరతకయిడముచనా ర్త. 

42. శివకుమారుని * థ-నాచే సేకరింపంబడిన గేయగాథ, 
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వతం సుమో సరు సయం నామాన్య మానవుడు సాధింపలెని గుణ విశషయు 

అను పొందుటయే సాధకుని యాశ యము. 

(పపంచ జాతులలో నెంత యనాగరక జాతులలోనై నను, మంత 

చర్యను గూర్చియు, మతమును గూర్చియు నభిపాయము లేర్పణచుకొనని జాతి 

యుండదని (ప్రముఖ నృశాస్త్ర పతం యభి పాయము.*తే వివిధ జాతుల పురా 

గాధలయందు మొచటి నుండియు _ేతూని నిలచిన మంత చర్యయు తాం తిక 

పద్ధతియు జానపద గేయగాథలయందును స్థానమును పొందినది. 

తంత చర్య, పిశాచములను లొంగదిసికొనుట, శ|తువుల కాపదలు 

ఘటించుట, యను విషయములయందు సహాయకారికా6గా, మంతచర్య జానపద 

గాథలయాందు సాధారణముగా వీరులకు మేలు కలిగించుట యందును, వారి 

వాంఛితార్థ ముల సమకూర్చుట యందును తోడ్పడు దున్నది. 

జానపద కథా సరళియందు, సజ్జనుల కన్ని విధముల తోడ్పడుటకై , 

దైవమో, మహి పురుషులో, యట్టి మాం తికతను (పదర్శించుట కలదు. (పకృతి 

సహజమగు శ క్రులన్నియు నీ మాం[తికతకు లోబడియుండును. మనుష్యుల 

నాపదనుండి, శతువులనుండి, ఆశ్చర్యస్ఫూ ర్తి కలుగునట్టుగా కాపాడునది యీ 

మాంతికతయే. ఇట్టి మాం్యతిక చర్యలేని జానపదగేయ గాథలుండవన్న నది 

యతిశయో క్రి కానేరదు. ఈ విషయమును స్పష్టము చేయుటకై కొన్ని యుదా 
హరణములను మనవి చేయుదును. పరమజ్యోతి కధయందు, ఆమె భర్తను 

దొంగలు చంపివై చిరి. ఆమె భ రృదెహమును, ముక్కలు ముక్కలుగా నున్న 

దానిని మూటగట్టుకొని, 

“దండమయ్యా ఓహో మారాజా 
రాజు మీదా మర్దాబడి నాదమ్మా 

కంట కన్నూ బెడా ఉన్నాదీ 

48. Bronislaw Malinowski — Magic Science and 

Religion & other Essays—Page. 17. 
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నోట నోరూ బెడ్డా ఉన్నా దే 

చిన్నప్పుడన్నా చావక పోతీవా 
చయ్యో దేవా శివ దైవారామా 

ఆయో్యో రామా దై వారామా”-అని 

యేడ్చుచు పోవుచుండగా నామెసె “మా లింగయోగికి కరుణ గలిగెను. 
ఆమె యేకాగతను మెచ్చి, “నరము లేస నాగబె త్తం బట్టి, గోరంత వీబూది 

దీసికొని ముక్క_లపై జల అంత “చచ్చినా మారాజు దిగ్గున లేచిండు”-“అట్లు 

లేచిన వా'శు ఊరుకొన క, తనకు “విడియము వేసుకొని”. మనసుగా నున్న 

దనియు, నాకులు తెచ్చుకొందుననియు నిచటనే యుండుమని భార్యతో చెప్పి 
చేరువనున్న [గామములోని కేగెను. అచట ఆకులమ్మెడి పాపి యను దానినిజూచి 
యాకు లిమ్మని యడిగెను. వాని సోయగమునకు లొంగిపోయిన పాపి వానిని తన 
చెంతనే యుంచుకొను నుద్దేశ్యమున 

“కాలికింద మన్ను బర్హై 

పళ పళ మంతరించె 

రాయి మీద గొర్దినమ్మ 

గొత్టెపోతును జేసెనమ్మ” చేసి 

పెరటి యందొక గుంజకా గొజ్జెను కట్టివె చెను. 

పాపికి పదికోట్ల మంతరాలు వచ్చుననగా పరమజ్యో్యతికి పన్నెండుకోట్లు 

కై వసమై యుండెను. అమె భ ర్రరాక పోవుటకు చింతించి [గామములోనికి వచ్చెను. 

వచ్చుటకు ముందు, కాలికింది మన్ను బట్టి పళ పళ పళ మంతరించుకొని ఏపున 

వేసి కొట్టకొనంగా, వీరభట వేషము వచ్చెను. ఆ వేసముతో నూరంతయు వెదకి 
ఆకుల పాపమ్మ ముంటి కడకు వచ్చి గొకై రూపమున నున్న భర్త యవస్థను 

(గహించి, “ఆకులపాపీ చుట్ట దాగడానికి ఇంగలం దేవో” యని అంకె వై చెను. 

ఆమే దోసిలితో నిప్పుతేంగా, దానిని తన బంగారు పాగ జ ముడిచిన్టద్హ్మ్న 
తనకంటె నద్భుత చర్య నెర వేర్చిన పరమజ్యోతిని జూచి పాపి శోగూడెక్తు 

'డక్కు. దగిలెను'. ఆమీదట పాపి యినప తేళన్ఫు మంత్రించి గ్లోక్షమిజ్యోగి 
మీదికి విడువగా, నామె 'యునుప కోళ్ళను విడిచెను. సర్పములను స్యక్తేబి, విడ! 
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వగా డేగలను విడిచెను. అగ్నిజ్వాలలను మీదికి లీపగా, నీమె జంధార కురి 

యించెను. చివరకు పాపి నోడించి, తన మంతబలముచే భ ర్రను ఎప్పటివలెచేసి, 
కాల్మికింది మన్నుదీసి వీపున గొట్టుకొని తాను “రామ చక్కని శ్రీకాంత” 
యాయెను.44 

శివకుమారుని కథయందు, మం తమహితములగు వస్తువుల మునికి 

గలదు. తల్లి, యోజన గంధి కడనున్న మందుల కరాటమును దెమ్మన(గా 

నాతండు బయలు వెడలి యొకచోట, ధ్యాన సనూధి=వందున్న చితినముటి యూగిని 

చూచెను. అతనికి మొక్కి. తాను పూనిన కార్యమును వివరింపగా, యోజనగంటి 

మం తగతె యనియు, నది నరుని నల్లరాయిగా మార్చుననియు చెప్పి వానికి 

నాలుగు 'రౌతులిను (రాష్ట్ర) మంతించి ముచ్చెను. “యోజనగంధి యాలు నెలలు 

నిదయు నాజు నెలలు మెలశువయు కలిగియుండును. అది మెలకువతో 

నున్నచో దానిపై నొక డాయివై చి పెద్టెగౌనిరమ్ము. అది నీ వెంటంఒడి వెను 

దిరిగి చూ(డుమని కేకలు వె చినను తిరిగిచూండకు” మనెను. కాని శివకుమారు(డు 

యోజనగంధి చేయు చప్పుళ్ళను భరించలేక తిరిగిచూచి నల్పరాయియె పడెను. 

తరువాత బాబాజీ కరుణవలన వా(డు లేచి వచ్చుచు దారిలో చెణువునందు స్నాన 

మాడుచున్న దేవేందుని కన్యలు దేవాంగనా పరమాంగనలను జూచెను. ఒడ్డున 

నున్న వారి చీరలతో నొకదానిని సంగహించి బావాజీ కడకు పరువెత్తుకొని 
వచ్చెమ. బావాజీ సంగతి (గహించి, వానిని బల్లిని జేసే గోడ కంటించివై చెను. 

ఆ పెన నా ద్రీలచే, శివకుమారుని 'పెండ్రియాడునట్టు ఓఒడంజఒడికలు చేయించుకొని 

వానిని మనుష్యుని చెసి యిచ్చెను. దేవకన్యల వ్య క్రిచిహ్నామైన (Individual. 

Totem 5501) చీఠెను తిరిగి వారు పొందకుండు నట్టుగా బావాజీ శివ 

కుమారుని పిక్క_చీరి యందుంచి కుట్టివై చెను. 

తదుపరి కొంతకాలమునకు శివకుమారుని కికురించి, .దేవకన్యలు తమ 

చీరెను సం గహించుకొని దేవలోకమున కెగసిపోయిరి. వాడు మజల వారిని 

44.. పరమజ్యోతి కథ - నాచే సేకరింపబడిన గేయగాథ, 
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దెచ్చుకొనగోరి చిటిముటి యోగి సాయమభిలషించెను. అంత దేవలోకమున 
కాత(డేగుటకు వీలుగా, నాయన మం|తమహితములగు 'పావలి నిచ్చెను. 

ఈ రకముగా కధయంతయు నిట్టి మాం; తికచర్యచే నద్భుతాపాదియై 
యున్నది. 

కాంభోజరాజు కధయందు నాయకు(డు ఆన్న లబే చంప(బడి యోజన 

గంధిచే బతుకుటయు, బాలనాగమ్మ కథయందలి. బాలవద్దిరాజు పన్నెండు 

శిరస్సుల నాగుచే చంప(బడి, గండభేరుండ పక్షులబచే కొనిరాంబడిన సంజీవి 

పుల్పచె జీవము నందుటయు, కుమార రాముని కథయందలి, ఖండింపబడిన 

రాముని తల ఢిల్లీ ఫౌజును నాశనము చేయుటయు, పల్నాటి చరి తయందు, 
యుద్ద భూమిని పవి|తము చేయుటకై. (బహ్మన్న కుంభవృష్టి గురిపించుటయు, 

పణతి కథయందు పణతి అగ్నిద్వారా దేవలోకమున కేగి తండితో భాషించి 
తిరిగి భూలోకమున కాయగ్నినుండియే వెడలుటయు, ఎల్లమ్మకథయందు రేణుక 

ఇసుకతో నన్నము వండి, జల్లెడలో నీరుపట్టి భర్తను మెప్పించుటయు నను నీ 

యంశములన్నియ మాం, తికత (Magic) కు సంబంధించినవే. ఇ ట్లుదాహ 

రించుచు వోయిన జానపదగేయగాధల నన్నింటిని పేతొ్కొా-నక తప్పదు. 

వీరునకు వాని వీరతా స్పూ రిని పరీక్షి ంచుటకై యీయయడెడి పరీక్ష 

లన్నియు మానవాతీత విషయములై కేవలము మంత శకిచే మాతమె సాధిం 

చుటకు వీలుకలిగినవిగా నుండుట సర్వసాధార ణముగా నీ కథలయందు చూడ 

వచ్చును. శివకుమారుని కథ, కాంభోజరాజు కధ, బాలనాగమ్మ కథ, ఆనుముల 

(బహ్మా రెడ్డి కథ మొదలగు కథల యందలి కథాంశ మీ విషయమును స్పష్టము 

చేయును, 

ఈ విధముగా మంత తం తములు జానపద గేయ గాథల యందు స్థిర 

ముగా నిలచిపోవుటకు తగిన కథాంశ కల్పనము చేయబడినది. 

ఇంకను కాలము గడచిన కొలది జానపద మేధ, కేవల మాత్మారాధన 

కత్లనాగిఫోళ యా దళగడచి: యాత్మల నుండి, పిశాభములను (0౯౦99) 
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రాక్షసులను (Monsters) ఎట్లు కల్పించెనో, ఆపే ఆత్మ నుండి మే సమకాలి 

కముగను, సమాంతరముగను (Simultanious a Parellel) దై వమును 

(De1ty) గూడ కల్పించుకొనెను. అట్టు వాని మేధయందు దైవ రూపము 

దాల్చిన తొలిదై వము తల్లి దేవత (Mother Goddess). మాతారాధ 

నాంశము (Mother Goddess worship) (పకరణాంతరమున విపులముగా 

చర్చింపబడును.*క్ 

విల్చెల్మ్ ఊంట్ అధి పాయానసారము, బలియమగప వ్య_క్రిత్యమును 

కలిగి నలుగురిలో [పత్యేకతను సంపాదించుకొను వీరునకు జానపదుని యూహ 

యందు [పాముఖ్యము హెచ్చిన సమయమున, అట్టి ఏఠులను పోలిన దేవతలు 

గూడ జానపదుని కథల యందు స్థానమును పొందిరి. ఏరుండు సామాన్య మాన 

వున కంటె నెట్టు వాచో మానవ గుణములే ద్విగుణీకృతములై_ వీరున కెట్టా 

పాదింప(బడెనో, అదే విధముగ మానవ మేధా కల్పిత దేవ భావనయందు రెండు 

రెట్టుగను, మూడు రెట్టుగను వీరగుణములే పొందింపబడి మానవాతీత లక్షణము 

[పకాశితము చేయబడినది. ఆనగా సామాన్య మానవుని వీరమానవు డతిక్రమించి 

నష్టే, వీరపురుషుని దైవ కల్పన మతికమించినదని ఊంట్ అభ్మివాయము.*6 
కాని ఏరమానవ కల్పనయు, దై వ కల్పనయు, నొకదాని వెనుక నొకటి యనుట 

కంటె, నాత్మారాధన దశ గడచిన వెనుక, దై వకల్పన యేర్పడినదనుట సమం 

జసము, తదుపరి దేవుడను వాని య స్తిత్యము నిర్ధారింపంబడి, జనులలో దైవా 

రాధన స్థిరముగా పాదుకొన్నది. అట్టి దై వభావన చుట్టును, ననేక విధములుగా 
జానపద కధాంశము మలచంబడి తీరు తీరులుగా సోయగములు వెలార్చినది. 

దై వమునకు( గల యపార కరుణా విశేషమును, తన్ను భ క్రితో కొలిచెడి 

మనుష్యుల పె నాయనకు గల పీతి వాత్సల్యములును, వారి కాయన ఘటించు 

శుభములను, నీ కథాంశము స్పష్టము చేయుటయే కాక, ఆయనకు వ్యతిరేకులై న 

45. చూ. మా తారాధన. 

46. Wilhelm wundt— Elements of Folk Psychlogy 
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జనుల మీదను, అపచారము చేసిన విశ్వాసరపితుల మీదను, ఆయన చూపు 
కోపా వేళములును, కలుగణేయు నాపదలును, నిందు సూచింపంబడినవి, 

ముఖ్యముగా భగవంతుడు సంతాన ఫల్మ[పదాయకు.డు. కుంటి మల్లారెడ్డి, 

కొమిరెల్టి మల్లన్న, ఎలనాగిరెడ్డి, గోపిరెడ్డి, బాలనాగమ్మ, శరాబందిరాజు, రాణి 

మైనావతి కొడుకు ముత్యాలరాజు, కుమార రాముడు, బాలచందుండు, జలకంటి 

ఏరుండు వాలేమి ఏరేమి, జానపద గేయగాథల యందని (పముఖ వ్య కులందణును 

సించుమించు భగవద్ద త్ర వర్మ పసాదము వలన జన్మ నందినవారే. ఇట్లు దేవుండు 

సంతాన ఫలమును దయచేయుట యు కల్పన వివిధ రూపముల తీర్నంబడి, 

రమణీయముగా కాన్సించును. 

కుంటి మల్హాలెడ్డి కధయందు, ఊతమారెడ్డి భార్య పెద మంగమ్మకు, 

ఆరుగురు కొడుకులను, ఇద్దరు కూతుండ నిచ్చిన యీశ్వరుండు, ఆతని తమ్ము (డు 

సత్యమా రెడ్డి భార్య చిన మంగమ్మకు, ఒక కుంటి పిల్లవానిని పసాదించెను. 

వానికి “ఎడమ హస్తమును కుడి పాదముిను లేవు. దానికి తల్లి, వ్యసనము 

చెంది, పర్వతమున కేగి (ఢశ్రీకై లము) “అఘోరి దీక్ష బూని తపము చేయగా 
సీశ్యరుడు _పత్యక్షమై, “సీ బావ కుమారుల కంటె నీ కుమారుడు చక్కని 

వాండమ్మా. నీ కుమారునకు నేనే చదువు చెప్పబోతున్నాన”ని ఆ పిల్లవాని నోరు 

తఅచి నాలుక పె మిూడ కరములు [(వాసెను. అందొకటి విషవాకు., మరి 

యొకటి అమృత వాక్కు._, ఇంకొకటి దేవవాక్కు.. ఆంతట వానికి నాలుగు వేద 
ములు, 156 పురాణములు, తొమ్మిది శాస్త్రములు హృద్గతములై నవి. ఇట్టిచట 

సంతానకారకు(డై న శివు(డు వానిని (పసాదించి వానిని పిచ్చుకుంట్ర కులమునకు 

మూలపురుషుని చేసెను.4” 

రాణి మెనావతి కథయందీ సంతాన విషయకమగు కల్పన కొంత (కొత్రగ 

నున్నది. రాణి మైనావతి పాచికలాడుటలో దిట్ట, ఆమె ఎప్పుడును తన పన్నెండు 

47. కుంటి మల్లారెడ్డి కథ - నాచే సేకరింప(బడివది, కర్నూలు జిల్లా 

ర్ముదవరమున నొక పిచ్చుకుంట్లవాండు చెప్పెను. 
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మంది దాసీజనముతి' నాడుచు రానే గ౨ంపవెందుకుండెవ అశ్రు 

నెప్పుడును పార్పతీ wu యీ యాట=౫పందు పార్యుతియే గలిచెడిది. 

ఇచి (గ్రహించిన యీూశ్వరుగ , “ఆహా! దే తాళమున నా థార్భుయే సత్యవంతు 

రాలు భూలోకమున మెనావతియే సత్యవ:తురా "లని మెచ్చి, మైనావతి కలలోని 

కేగి, “*నేంటికి మూడవ నాడు శుభ ఘడియ కలదు. అప్పుడు నీవు నీ భర్తతో 
న eens నికు, సకల సద్గుణ సంపన్నుడు “ముత్యాల రాజు జనించును"అని 

చెప్పెను, అంతతో నూరుకొనక, ఆ ఘడియ దాటినచో నిక నెప్పటికిని స్వు 

సంతాన లాభము పొందలేవని భయ పెద్దిను. కలతెలిసిన రాణి మెనాపతికి సంతో 

షమునకు బదులు విచారము ముంచుకొని వచ్చెను. కారణము భ ర్రయగు నమర 

గును(డు దేశాంతరగతు(డై యుండెను. చింతా కాంతయె దిన్న బోయి యున్న 

మైనావతిని జూచి, ఆమె తగకన్నవారింటి నుండి అరణముగా దెచ్చుకొన్న పచ్చ 
రామచిల.కలు “సీకేణ దిగులు? మేము పోయి రెక్కల జ గూర్చుండ బెట్టుకొని 

నీ భర్తను కొనితెత్తు” మని చెప్పినవి. ఆంత మైనావతి సంతసించి చిలుకలను 

పంజరము నుండి వెలికి దీసి, వాని పచ్చని కాళ్లకు గుజ్జల కడియములు దొడిగి, 

ముక్కుకు ముత్యాల ముంగరలుంచి, పాలును పంచదారయును మేపి ' పంపగా 

నవి “ఆగవేగము”న మొయ్యిమని యాకాశమార్గమున నేగి, ఏడేడు “పధ్నాలుగు 
సము[దాలు దాటి అమర సేనుని జేరినవి. నిదించుచున్న రాజును లేపి యసలు 

విషయమును “మర్మము పెట్టి” రాజా నీ భార్య చె మెనావతి దేహము విడిచి పర 

లోకమున కేగుచున్నది. నిన్ను కడసారి చూచుటకై తపించుచున్నదని చెప్పినవి. 
సరన (పొద్దులును, పది రాతులును (పయాణించిన గాని చేరని దూర మె; యెట్లు 

తన భార్యను చేరుటా?" యని రాజు విచార పడసాగెన. అంత చిలుకలు, చః 

అెక్స-లను కలిపి చాప యల్లెదము. దానిపై పడకుండా భద్రముగా. గూర్చుండు 

మని వానిని రెండు గడియలో మైనావతి కడకు చేర్చినవి. చివరి చూపులకై 
వేచియుండుననుకొన్న భార్య, చిలకపట్టు చీరగట్టుకొని, రాజహంసల అవికె. 

దొడిగి, 'పెటైలలోని సొమ్ములెల్చ “పెబి మీద ధరియించుకొని ఎదురుగా బంగారు 

చెంబుతో నుదకము గొనివచ్చెను. సంగతి నెణి(గిన రాజు శుభ ఘడియ దాట 

సీయక “కూటమాడి', దెశాంతకమున పనుల ఒ తిడి యెక్కువగా నున్నదని, 

రును పయాణమున కాయ త్తుయ్యెను. అత్తమామలకు కానిపించి పొండన్న 

భార్య మాటలను సరుకు భేయక తిరిగి చిలుకల నెక్కి. వెడలిపోయెను. గమ్యము 

(ol 
3 రీ 

న్స 

న్చి 

Ub 
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చేరగనే అంటు సోకిన మనిషిని మోసి తెచ్చుటవలన, కలిగిన దోషమునకు గిర 

గిర తిరిగి గుడ్డు తేలవేసి చిలుకలటనే మరణించినవి. సాత్యాధార మట్టు నశించి 

నది. వతివ్రత యగుటచే మైనావతి తొమ్మిది ఘడియంకే పూర్ణ గర్భవతియెనది. 

అ తమామ లిది (గహించి, తమ కొడుకు వచ్చిన విధ మెబుగక పోవుటచే గుణము 

చెడిన కోడలింటనున్న చో, కులము చెడునని యెంచి యామెను వెడల నడిచిరి. 

మెనావతి “య ఘోర” మగు నరణ్యముల బట్టి ఫోకుచు నొకరాజు పట్టణ ము 

సలి మేకలలో | పసపించెను ఆ విధముగా ముత్యాల రాజు ఉదయించెను 4 పర 

మేశ్వరుని స_తాల [ప్రదాన గుణ మీ కధ యిట్లు నడుచుటకు కారణమైనది. 

ఇంచుమించిగియే కధాంశము గలిగిన మజియొక కధ రత్నాంగి కథ, 

చూడ చక్కని రత్నా -గి అందమును జూది [బహ్మ, ఒకనాడు, 

“ఈ ఒక్క ర్యాలికీ 

నీ మగడు వస్తేను 

ముత్యాల కొడకునూ 

పొందేవు రత్నాంగి 

ఈ రాతి, రాకుంటె 

అడవిలో సీ వొక్క 

మాను వై పుకైవు 

నరులు నిన్నూ జూచి 

నరికేరు రత్నాంగి” అని భయపెద్దిను. 

కథ చిన్న చిన్న మార్పులతో, చేర్చులతో పై కథవలెనే సాగును.49 

48. రాణి మైనావతి కథ __ నాచే సేకరింపంబడినది. హెదరాబామ 

నందే, యొక శారదకా(డు చెప్పినది. 

49. రత్నాంగి కథ- కర్నూలు జిల్లా రుదవరములో నాచే సేకరింపబడినది 
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కుమార రాముని కథయ-దు, *కంపిడి (గంపిలి) పట్టణము నేలు 

వీరకంపిలి రాయని భార్య అరియాలదేవి సుంతులేక సంతాపింపసాగాను. ఇట్టి 

గొడ్డు బతుకు _బతుకుట కంటె నింత విషము (తాగి మరణింతమని రాజుని 

[పాధేయ పడసాగినది. రాజు. 

““కొంతొ మన్ను దెచ్చి బొమ్మను చేయింతునా 

ఒక మానుదెచ్చి బొమ్మను జేయింతునా 

శివుండివ్వని సంతెక్కుడిది భామా !” 

యని భార్యను సమాశ్వసింప బోయెను. చివరకు “రాణి, రాజ్యమంత 

విచారించి సంతానమిచ్చే హరుడు ఏ చోట ఉన్నాడో, దొరక బుచ్చుకుని, 
సంతానం తెచ్చుకుందామా రాజా [” యని వాపోవగా రాజబ్లై కానిమ్మనెను. 

అంత అర ణ్యములు, పట్టణములు, పల్లెలు అన్ని చోట్లను వానికై కలయ వెదకి 

విసిగి వేసారి, యిక లాభము బేదనుకొని, తన రాజ్యము తోవలు బద్టిను. 

“వచ్చేది ఆ తోవలోపల 

అక్కడొక చ్మితము బుట్టింది, 

అక్య్థడ అంపరాముల గట్టు బుట్టింది. 

అక్కడ పంచ అయిదు గుండాలు బుట్టినయ్ 

అక్కడ రాములవారి దేవలంబు బుట్దె 

బంగారి పాంకోళ్ళు బుట్టినయ్ 

బంగారి అకప్మాత బుక” 

ఇదంతయు కన్నుల జూచిన అరియమ్మ 

పరమాత్మ యిక్కడున్నవా దేవరా 

ఇంత దేశము నేను దిరిగినా దేవరా 

ఇక్కడై న నెలకొని ఉన్నావ్” యని సంతసించి, 

నేతి గుండములో 

నెత్తి గడిగింది అకియమ్మ 

పొల గుండములో 
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పొయ్యి గడిగింది ..,అరియమ్మ... 
నీళ్ల గుండములో 

సాన మాడింది ...అరియమ్మ... 

ఆగ్నిగుండమూ తొక్కుకుంటూ 

జీడిగుండమూ తొక్కుకుంటూ 
స్వామి 'దేవళముని కేతెంచి, శిరసు కిందికీ శ్రీపాదం మీదికి నుంచి తపన్సు 
చేయగా పరమాత్ముడు కరుణించి దిగివచ్చి యామె (పార్ణన విని, తోటలో 

నున్న యరటిచెట్టుపె చెయ్యిచాపి యొక అరటిపండు తెంపి యొడిలో వె చెను. 

మీదు మిక్కిలి. 

“నాయంత ఒలాఢ్యుణ్ణి యిచ్చినా ఓయమ్మా 

అత(డు పరమ పుణ్యుండే హరియమ్మా 

అతడూ కాశిలో రామలింగ మయ్యేటి వాడే” 

యని చెప్పి నూమెను సాగ నంపెను. 

రాణి యింటికి వచ్చి, 

“దేవుడిచ్చిన ఆరటీ ఫలమూ, 

ఫలము మీది సిక్కు. దీసిందమ్మా 
బంగారు సిడిగిన్నె లోపల నింపి =దీ 

పాలు పంచదార బోసి దీ ఆరియమ్మా 

ఆయిదు నాగముల్లెై పూలు బెట్టిందీ 

హరహరా అని అర్చుణ జేసింది.” 

ఆ పెన పండుమీది తోలును, పారవేయుమని దాది సంగకిచ్చెను, ఇచ్చుచు 

నరులు తొక్కని స్థలమున పడ వేయుమని చెప్పెను. దాది సంగ “నరుడు 

దొక్క_ని జాగయేది ఓయమ్మ” యని దానిని తాను తినెను. పండు తిన్నందుకు 
రాణి తొమ్మిది ఘడియల కెల్ల కుమార రాముని గనెను. తోలు తిన్నందువలన 
దాది, తొమ్మిది ఘడియలలోనే కుమార రాముని పోలినట్టి బిడ్డనే కనగా, పోలిక 

50. చికు చెక్కు. - తొక్కు 
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రాముడని పేరు బెట్టి రాణియే వానిని గూడ పెంచెను.5! భగవడ్డ త్రమగు 

ఫలము ఒక్యాటియ మైనను దానిని కెండు భాగములుగా విభజించుబవలన నెట్టి 

రువురి జన్మకు కారణమైనది. పురాణముల యందలి జరాసంధ కథనమున 

జానపదకధాంశమే నిక్షి ప్రమెనచి. ఒకే ఫలమును, బృహ దధుని యిరుసురు 
భార్యలును చెజి సగము గొనుటవలన వారికి మనుష్య శరీరార్థయులు జనించినవి.5* 

ఇదే యంశము “ ఏరనాగమ్మ కథో యందుకు గలదు 

ఎంగమ్మకు ఏడుమండి కొడుకులు. “కులము భరించు" కొడుకులు 

కలరుగాని, గో తమెంచి పొడు ఓడ్డలు (ఆ సంతానము) లేరు. “ఒకరింటి 

యొడి బియ్యమున నా యిల్లు నిండుచున్నది గాని, నాముంటి యొడి బియ్యము 

““పరయింటికి” బోవుటలేదని యా తల్లి గోడుగోడున గోడాడెఎ. ఆడు పిల్ల 

నాగేందుని గూర్చి తపస్సు బభ్రైను. నాగేర్యదు డామె తపస్సును మెచ్చి వచ్చి, 
కోరిక విని, నీకు ఆడు సంకు లేదని నచ్చజెప్పంటోయెను. ఎంగమ్మ మూర్ణించీ 

కూతురు కలుగనిచో |పాణములు విడుతునని పట్టుబట్దైను. నాగేం|దు(డు గరిగి 

తన లోకమున కేగి నలుగురు కూతుండ నెవరైన భూమియందు జనించుట 
కిష్టపడెదరా యని యడిగెను. ముగ్గురు పిల్లలు, 

అ 

[a 

“నరులు బడే బాధలు మేము బడలేమూ 

నరులు జేసే పనులు మెము జెయ్యలేమూ” 

ఆని నిరాకరించిరి. చివరిపిల్ల యొప్పుకొనెనుు. అంత నాగేఇదు(డు తిరిగి వచ్చి, 

“సి యింటి ముందర గజనిమ్మ చెట్టెమ్యు 

చెటుఈ చెంబెడు సీళ్లుబొయ్యమ్మ 
ల్ యు 

51. కుమార రాముని కథ - నాచే సేకరింపయబడినది - తాందూరు 

వా_స్రవ్యుండగు నొక శారదకొ(డీ కథను జెప్పెను. 

52. ఆంధమహాభారతము- సభాపర్యము. [పథమాళ్యాసము- కేజీలు 

1959, 26౧. ఎడివన్. 1965 
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పండ్లు me వ య. పండు 

స శె పండును అనుభవించు తలి 

అని యాదేశించెను. ఎంగమ్మ లోపలి తొనలుతిని పె “పిచ్చ గూటి 

యందుంచిను. మెల గుడ్డలు గొనిపోవచ్చిన బాకి లి వీరమ్మ ఆః పిచ్చ గొ భట్ట న 

తాను భక్షించెను. ఎంగమ్మకు కూతురు పుట్టగా నామెకు “వీర నాగమ్మ యని 

'పేరిడిరి. చాకలి వనితకు కొడుకు పుట్టగా వానికి 'నిడమన్ని యని సరు 

బెట్టిరి. తరువాత కధ యంతయు “దుడుమన్న” వలన పాగును.53 

(పసిద్ధి వహీంచిన వర్తనము కల స్రీలంండలు ను నాగలోక మునుంచి 

భూమియందు మనుష్య రూపమున జనించిన వారని జానపదుసి కల్పన - 

శ్రీ లక్ష్మమ్మ కధయందలి లక్ష్మమ్మయు, ముందు జన్మమున నాగకన్య కయే- 

“ఇద్దది తోడ బుట్టినాది తల్తీ 

లోకశాంభ వీ లతుమమ్మగారు 

ముందు తానొక జన్మమందు తల్లీ 

నాగ కన్నెకా లకుమమ్మ గారు 

ఎ తవలసి నరజన్మ మెత్తెనమ్మా-” కో 

బాలనాగమ్మ కథయంటు సంతు లేని భూలక్ష్మీదేఏ పడరాని పాట్టుబడి 

నాగేం్యదుని గట్టునకేగి బాలమామిడి చెట్టెక్కి, సంతానదాయకములగు పండ్ల 

గోసికొనెను. కాని ఆ చెట్టుకు కావలియున్న, నాగేం[దుని య్మాగహమునకు 

లోనై, తరువాత, నాయనచే కాటంది మరణించెను, భూలక్ష్మిదేవి మరణమే 

బాలనాగమ్మ కథ ముందునకు సాగుటకు తోడ్పడిన |పధానాంశము. ఆ యంశమే 

సంతాన లాభము వలన సొధింపణుడినది. 

నా న. 

58. వీర నాగమ్మ కథ -- కర్నూలు జిల్లా రుదవరమున నాకు 

లభించిన గేయగాథ. 

రక, శ్రీ లమ్మము కథ - పేజీ. 2 _ వెస్ వార్స్ అండ్ కం. 1949 
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జానపదుని కల్పనయందు జ్వాజ్యుల్యయుగ | పకాశించెడి య్ దె వనము 

యొక్క_ రెండవ లక్షణము, భూలోకమున నా రులును, విచార గస్తులుళు నైన 

వారిని కనిపెట్టి వాడి యాపదలను బాపుట. 

భగవంతుని యునికి యూర్ధ్థ్యలో కముల యందు. ఆయన నియమిత నమ 

యములలో రధారూఢు(డై, సతీ సమేతు,.డె యాకాశమున సంచరించుచుశే 

భూలోకమందలి వ్య కుల కష్టనష్టములను పరికించి వానికి తరణోపాయమును 

పసాడించుచుండును. ఓక వేళ దేవుడు బాధా నిమగ్నులై న వారిని చూడక పాలు 

మాలినచో [పక గ్రానున్న అమ్మవారు వానిని హెచ్చరించి, ఆపజ్జన రక్షణము 

నకై నడుము కట్టించును. ఈ విధముగా జానపద కల్పనమునందు, మనుష్య 

లకు, తాము తీర్చు కొనలేని కష్టములు వాటిల్లుటయు, వానిని డెవుడే తీర్చి, 

యాదుకొనుటయు నను నంశము సర్వసాధారణము. 

ఈ యంశము ఒక్కొక్క జాతి పురాగాథల (Myths) యందును 

కాన్సించుచునే యుండును. ఉదాహరణకు గోండ్ జాతి యొక గ సృష్టిగాధలలో 

(Creation myth) సీ యంశ మిట్టున్నది. 

మేరు గిరిపెన తొమ్మిది గోడలచే చుట్టబడిన *దౌరగిరి (ధవళగిరి) 
యందు శంభు మహాదేవుడు సింహాననమునుండి లేచి నాచే పొలెంపబడు మన్న 

భూమి యెట్టున్నదో చూచి వమన భూసంచారమున కాయత్తుడయ్యె: ఎ. బార్య 

తియు పరమెశ్వరుండును రథము నెక్కి తూర్పు వె పున దిరుుుచుండగా వార్య 

తికి సన్నని యేడుపు వినిపించెను. (Whimper,. కారణమరియు వము 

రమ్మనగా, నీవు పోయి చూచి రమ్మని పార్వతిని పరమ శివు(డాదేశించెను. 

“సాజ్” చెట్టు [కింద బల్లులవలె (పాక[చున్న శిశువుల నామె చూచెను. వారు, 13 

కళ్టముల (Threshing floors) గోండు దేవతలును, తిళి కళ్ళముల తె గు, 

మరాఠా దేవతలును; పార్యతి వారి నందరిని తన బంగారు పెటకొంగున మూట 

కట్టుకొని, వచ్చెను. భర్తకు తెలిసిన కోపించునేమో యని, వానికి తెలియకుండ, 

గనే పెంచ నిశ్చయించి, తన కుడి తొమ్మును గోండ్ దేవతలకును ఎడమ 

తొమ్మును తెలుగు మరాఠా దేవతలకును ఇచ్చి పెంచెను.55 
i, 

55. The Raja gonds of Adilabad. 
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అళ్రే గౌత పురాణమునందు, పర మేళ్వర సంచార (పసకి కలదు, 

కైలాసము మీది కథ యెట్టిదనిన 
పార్వతీపర మేశ్వరుండు పరగగనపుడు 
పార్వతీదేవి, 

“ఏనూరు కోట్ట భూమండలం ఏక చ|కముగ 

ఏలుచు నుంటిమి ఓ నాధ, మనము 

భూపాలన శాయ బూని తిరుగగ వలెను” 

అని చెప్పగా. 

“మేఘ రథములయందు వేగమే వారు 

తిరుగుచు నుండిరి ధీరులె యపుడు ఈ 

అనంతరెడ్డి కథయందు తిరుమలయ్యయు, గోపిరెడియు నన్నదమ్ములు. 

కులమున కమ్మ వారు, “సల్థబట్ణ వెంకట నరసయ్య కుమారులు, కృష్ణా జిల్లా 

యందలి “తడక వారి గామ: _ తిరుమలంస్యకు భగవంతుడు 'జెస్టరాత' 
(వా సెను. తమ్ముడు సిరి 0పదలతో తుం టహూపచుండగా నన్న యష్ట 

దార్మిద్యము లనుభవించుచుండెఏ. ఈ కథా!కమముకు జూడగా నిది మిక్కిలి 

యిటీవలి కాలమున జరిగిన కంగా నిర్ధారించుటకు వల/ఏచున్నది. ఆయినను దీని 

యందు నికి పమైన జానసద ఓ£ధాంశ సరణి ౫ మనార్ద్యము. తిరుమలయ్య భార్య 

రంగమ్మ, 

“'పెనిమిట, పా "ల కాడ గుచిొని 

అన్నం లేక వఎవోయుచుండర , 

జీతగాని [న్న ) లేగామెకు 

రెండెర్తకు మే. చేబామెను 

వలవల రంగ; స్మ వా గోవసి*గెగు 

56. గౌక పురాణము. నాఖే సేళరింగబంనన్మె 

8) 
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పసిబిడ్డ పాలు జీకని యాళ 

బసవ దేవుడు గరికి గొరకని యాళ 

ఊరంతా మాటు మణిగిన యాళ 

అమ్మవారి శోకము పార్వతి దేవికి 

విన్నపాలాయెను” అంత పార్వతి వెంటనే పరమ శివుని కడకు 
పరుగిడి రాగా నాయన, 

“ఏమమ్మ పార్వతి 

గోదేవుండు మేతమెయ్యనేళ్ల 

కాకి పలుక నేళ్ల 

చీమ పార నేళ్ల 

నన్ను లేప కారణమేమి ?” యని యడిగెను. 

పార్వతి సంగతి వివరించి చెప్పగా, తిరుమలయ్య ‘రాతి 'జెష్టరాత' యగుటచే 
దానిని బాగుచేయట తన వశములో లేనిదని పరమేశ్వరుండు చెప్పెను. అంత 
పార్వతీదేవి మొండికె త్రి, 

“నీవల్ల గాకుంటే నీవు అన్నవు 

నెను చెల్రను ఆ మాట ఒప్పుకొందువా?” యని మూర్థించెను. 

తిరుమలయ్య, భార్య రంగమ్మ, వారి జీతగాండు, కడకు వారి కొట్టములోని 

యెద్దులు, ఎవరికిని 'ఆంశ రాతి లేనందున, శివుడు వానిని భాగ్యవంతుని 

జేయుట యెట్టా యని యాలోచించెను. భార్య పోరు బడలేక కడక్కు తిరు 
మలయ్యకు అంశగలిగిన మరో సంతానము కలు(గజేసినచో, కడుపున బుట్టిన 
వానివలన నై నను వానికింత యన్నము కలుగునని నిశ్చయించెిను. అంత, 

“యటాయటిన నిరువది నాల్లు గిల్హాల” రధము నాయ త్తము జేసికొని దానినెక్కి. 

వెకుంరమున కేగుదెందెను. ఆట బంగరు తూగుటుయ కలల నూగుచు సుఖించు 

చున్న పం; డెండు మంది భక్తులను చూచి, యందొక్షని నేరి నీవు తిరుమలయ్యకు 

కుమారునిగా నరజన్మ మెత్తుమనెను. అంత నా భక్తుడు, వెనుకటి జన్మనున 

నునుష్యునిగా చాల కష్టముల జెందితిని గాన, 



“మానవ జన్మము నాకు వద్దు తండి 

అడనిలో పెద్దపులి నయ్యేను 

కాకి జన్మమె తేరు _ గాని 

మానవ జన్మమె త్రితే సుఖము లేదయ్య 
వద్దు వద్దు తం. జ” 

గోయెను. అంత పరమ శివుండు 

“సీకు మునుపటి రాత గాదు 

నీకు కొ తరాత రాస్తున్న 

ఏడుకొట్ల యెండి 

ఆరుకొట్ల బంగారము 

యాభై మంది గాసగాళ్లు 

సీ చేతికింద గలరు - అని సమాశ్వసించి 

నీవు పుట్టిన రెంకేండ్డ లోన 

మీయమ్మ రంగక్ము మేడలు గట్టును 

మూడేండ్ల లోపంన నాగులకు పెచ్చుల కిచ్చును 

గింజమర్ల బడు 

డబ్బు మర్తబడు మొ 
C3 

అని భవిష్యము చెప్పి వాని నొప్పించి, తిరుమలయ్య కడుపున ననంత రెడ్డిగా 

జనించున ట్టు చేయును. 

ఇట్టు భగవంతుడు, ఆ ఏదలయందున్నవారికి, కష్టము అనుభ వించువారికి, 

నడ్డుపడి వారి నాదుకొనుట యప నంకము ననేక జానపద గేయగాథల యందు 

మనము చూడవచ్చును. 

నన
న 

ననన 

57. అనంతరెడ్డి కథ - ఇదె వికారాబాద్ వా స్రవ్యుండగు నొక ళారదకాడఈ 

చెప్పినది, 
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వండ ఇ శ 

స్వయమగనో, లేక (పచ్చన్న నో మనుష్యుల శ _ియుకు 

అటు, గుజిఅములను పరీక్షించుట జానపదుల గాథలలో కొన్పించెడి దె వము 

యొక మూదవలశణము, ఈ యంశము ఎన్ని యేని కథలయిందు కాన్సించును 

అనుముల (బహ్మా రెడ్డి యనువా(డు శీలము చె ల్నా రెడ్డికొడుకు, చెన్నా రెడ్డి 

ఇంచు రి బోధనము ముల నేలు మోతుబరి. తంగెడాపురము నేలు మాసి రెడ్డికి పచ్చల 

కడియాల పార్వతమ్మ ివుని వరమున జనించెను. ఆ పిల్లను “వరచోటి'కి ఈయ 

వద్దనియు, నిల్లటము దెచ్చుకొమ్మనియు శివుడు మాసిరెడ్డి నాదేశించెను. మాసి 

రెడ్డి మిక్కిలి కష్టముపె చెన్నారెడ్డి నొప్పించి బహ్మారెడ్డి నిలటము దెచ్చుకొనెను, 
అల్లుడు, మామ యింట్క నే వ్యాపారము లేక యుండుట కిచ్చగింపక, పోడు 

భూమిని దున్ని, సేద్యము చేయుటకు నిర్ణయించుకొనెకు భూమి యందంత 
వబకును కలియుగమున (ప వెళ పెట్టంబడని (కొత వితనముల దేవలయునను 

పట్టుదలతో, నాగలోకమున కేగి తెదులను అనుములను పన్నెండు బండ్ల పై 

నింపుకొని వచ్చెను, (నాగేం_దుని కడనుండి, సరికి సరియను నొప్పంచముపె 

తైదులను తెచ్చుటచే, వడ్డీ రూపముననిచ్చు, ఈ '*పెచ్చు'నకు నాసులని పేరు 
వచ్చినది. ఆర్హే, వి తనములను నింపుకొని వచ్చినబండ్లు నాగబండని ఫపేదు 

నొందుటకును, నిదియే కారణము ఈ కథ సేద్యమునకు, అనుములు, తె దులు 

(ప్రవేశ పెట్టుటను గూడ సూచించుచున్నది). ఇంటికి రాగానే ఎహ్మావెడ్డిని పరీ 
శంపవలయునసని శివుండు ఏడుకోట్ల జంగములతో, జంగమ వేస 

హాక లి యగుచున్న దన్నము పెట్టుమనెను. _బహ్మా రెడ్డి కాను విత్తం ముకి 

తెచ్చిన అనుములను “నృడ్రాలు చేసి, తై దలు విసిరింఓ గంటి ఎంబి “సతికి 

పిడికెడు గుడాలను, జుట్టుకు లొన్హైడు అంబలియు' హోయింది తృప్తి ఎఅబెను 

అట్టు చేయగా మిగిలిన అతి స్వల్ప _పమాణములో నున్న గింజలనే భూమయంథటి 

చల్రించెను, చల్రించినంతనే మరల ముగ్గురు మూర్తులును జంగములై. వచ్చి, 

యందటి కన్నమిడితివి, నూకేమి పెట్టి యాకలి తీర్రువని యడిగిరి. అంత 

(బహ్మా రెడ్డి యేమియు జంకక, శివుని దలచి, గోజెడు “ఆధారము” దీనుకొని 

భూమిలో గొర్టిను, ఆంత చీమలు పుట్టలు పుట్టలుగా బయలుదేరి వచ్చి భూమి 

యుండు వి త్రనములకై జల్లిన గింజల నన్నింటిని ఏ౬ కుప్ప హోసినవి. వానిని 

మజల, గంజి కాయించి, ots వేయించి వచ్చినవారి యాకలి దీర్చి పంపెను, 

సేం ఖో సుట్సి 

దె 
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ఆ విధముగా (బహ్మారెడ్డిని పరీక్షించి, వాడు పడ్డ కష్టము నంతయు 

వ్యర్థ మగునట్టుగా జేసిన శివుడూరకుండలేదు. చింతా కాంతు(డై యున్న |బహ్మన్న 

“అరవై యొక్క నాగబండి 

ఏటిలోపలికి కొట్టు కొడకా 

దొడ్డు దొడ్డు ఉసికా దీసి 

ఆనుములంటా, పొయ్యి నువ్వూ ! 

సన్న సన్నా ఉసికా నెత్తి 

తె దులంటా నింపూ కొడకా : 

యని చెప్పి వానిచే, నా విధముగా నరవె 'విగా ల పొలమును ఎదబెట్టించెను. 
పొల మేపుగా పెతిగివచ్చి, యనుములును, తై దులు కొల్లలుగా పండినవి 5౨ 

“పర్వతాల మలయ్య' కథయందు, గో పిరెడ్డియనువాడు తంగెడాపురి 

ణఅమున పేరు మోసిన కాపులలో నొకడు. (ఈ కాపులలో వారుగా తంగెడా 

మాసిండి, అనుముల (బహ్మారడ్రి, న్సీలం చెన్నారెడ్డి చెప్పబడినారు. ఏది 
౮ (ల య్ 

క్రి బహ్మారెడ్డి కధయందును గలదు). అతడు మిక్కిలి లోభి. ఆతని 

ణముననేడేండ్డు కరువు వాటి భ్రినది. 

ర 
et 

జ లో ఇరు 

ర్న 
ef 

అన్నము లేక నరులు చ స్తరండి 
గడ్డిలేక గోవులు చ సవండి 

మన్ను దిన్నవి కామధేనువులు 

మాకుల మీద ఒరిగి చ స్త్రవయ్య 

చెదలు తిన్నవి గొట్టె పశువులయ్య 

చెట్టమీదనే ఒరిగి చస్రవయ్య 

66. అనుముల (బహ్మారెడ్డి కథ __. వికారాబాద్కు ఛెందిన జంగము 

వాడు చెప్ఫిన గేయగాథ 
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ఈ ఘోషయంతయు రెడ్డి చూడలేక, కొంగు తలమీద వేసికొని, 

(మహమ్మదీయాచారము-తురకరా జ్యమున నున్న తెలంగాణా గాయకులకీ యాచా 

రము వంటపట్టి యుండును) 

“మొలకల పున్నంబు నాటికేమి 

మ ్రి పోయిన వర్షాలు కురిసితేను 

చెరు కుంటలు ఏకంబులై తేను 

అయ్యగారికి ఆరగింపు జేసేను 

దాసులకు దానంగం బెక్షును 

బాహ్మలకు సమారాధన జే సేను”- 

అని పరమేశ్వరునకు (మొక్కు_కొనెను. డేవుండది గమనించి, 

“ఇన్ని మొక్కులు ఇత(డు తీర్చుతా(డు 

మొక్కిన మొక్కు-లు తీర్చుతాడా లేదో 

అన్నమాటలు డిద్దుతా(డొ లేదో 

ఇతని భక్తి నేను చూసనయ్యా” 

అని, గోదెడు విభూతి [కిందికి వేసెను. అంత వర్షములు కురిసి భూలక్ష్మీ 
దేవికి శివుడిచ్చిన యాజ్ఞవలన రెడ్డి వేసిన కొజ్బచేను విరగంబండెను. ఆచి చూచిన 
గోపిరెడ్డి చేనికి కొడుకు మల్హయ్యను కావలి యుంచి, వెనుకటి బాసలన్నియు 
మజఅజచి, 

“పరువత బాటలో చేను ఉన్నది కొడక 

పరువతంబు జంగాలు వచ్చేరు. 

ఒకు. జంగము వానికి కంకి నిచ్చేవు 

దానరి వానికి దానము చేసేవు 

సీవు దుమికిగాని భిక్షంబు నిస్తేను 



కథాంశ స్వరూపము 119 

కొజ్జచేనులో గొంతుక గోసేనూ 

కొజ్డచేనుకూ నరపొలి పెట్టను” 

అని కట్టడి చేసెను. ఆది విని యీశ్వరుండు కిల కిల నవ్వి, 

“ఎంత పాప కర్ముడే వద నషం రెడి 
ల యి 

పాపి కడుపున ధర్ముడు అనియిస్తి 

ఈ కొడుకు బుద్ధులు కన్నుల జూచెదను” 

అని ముసలి జంగమై రుుదాక్షల కుళ్ళాయిబెట్టి భ దాక్షల దండలు 

ధరియించి, నాగుబాము నడికట్టు కట్టి, జోలె ముంజేత తగిల్చి గంట, శంఖు 

భుజాన వేసి చేనులో వెలిసెను. పిల్చ్లవాడగు మల్హ్లయ చేత భిక్షము పెట్టించు 

కొనెను, భిక్షము పెట్టిన నేరమునకు, తండి పిల్లవాని నిండు చేను మధ్యమున 

నరికి, వాని శరీర ఖండముల తోడను, ర కము తోడను పంట దేవతకు పొలి 

పెట్టి యింటికి వెడలను, స్ 

ఈశ్వరు.డిది చూచి చీమలతోడ ర క్రమును, కాకులతోడ మాంస 

ఖండములను (పోగు చేయించి మల్ల య్యకు మరల [పాణమిచ్చెను. ఈ సంగతి 

యెజిగిన గోపిరెడ్డి కొడుకునకు [పాణమచ్చిన జంగము వానిని చంపవలయునని 

తానును తన భార్యయును గలసి యెదుట ముదుసలి జంగమ రూపియ యున్న 

యీశ్వురునిపై దూకిరి. అంత 

“స్వామి ఆడ పుట్టుత(డు 

ఈడ బోతండయ్యా 

ఇద్దరి చేతుల సందున బడతాండు 

పొద్దు మూకులూ చేనులొ దిప్పాండు 

బండికట్టిన విధముగ కొరచేను 

కొర్రలు అన్ని ధరణి (_వాలినావి 

మర్భత ంబు జాటలకు తోలుకొని వచ్చె 
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వాళ్ల యిద్దరిని ఎదురు బదురు జేసె 

హుక్కు. శిలలుగా చేసినాడు స్వామి” 

ఈ విధముగా వారి ధూ ర్రత్యమును, అవినయమును స్వామి శిక్నించెను.53 

ఇటే కొమిరెలి మ లన్న కథల యందు, ఆదిరెడ్డి యను వానిని, వాని 
యు ౮ ల మ్ 

భార్య సీలమాదేవిని పరమ భక్తులని యెజిగి, శివుడు వారిని పరీక్షింప నెంచెను. 

“ఫాలమందు భూతి పూసి 

చంక నొక్కు జోలెకట్టి - శంఖు గంట చేతబట్టి 

హరహర మహాదేవ యంచు- ఆదిరెడ్డి వాకిటాను 

నిలచి భిశాందేహి యనుచు- పలుమారిటు పల్క_గాను” 

ఆదిరెడి, 
య 

“వేళగాని వేళ నేండు 

వృద్ధ జంగ మెందు కొచ్చె 

నేడు తిరిగి పొమ్మనియు 

రేపు మరి రమ్మనియు"” 

నని యంతటితో నూరకుండక, మెడంబట్టి గెంటివేయమని సేవకునితో చెప్పెను. 

ఇట్టి అభినయుమునకు (పతిఫలముగా, ఆదిరెడ్డికి సిరిసంపదలు తొలగి 

బీదరిక మావహించెను. ఉన్న యూరు విడిచి పరసీమల బట్టి పోవలసి వచ్చెను. 
అష్టకష్టములంబడి, యీశ్వరుని మనసా, ధ్యానించినగాని, వారిపై తిరిగి శివునకు 

59. పర్వతాల మల్లారెడ్డి కథ-- ఈ పేరిటి కథను శ్రీ బి. రామ 
రాజుగారు దయతో నిచ్చిరి. ఇదియే కథ “గోపిరెడ్డి కథి యను పేక, జంగము 
వాడొక (డు చెప్పగా హైదరాబాదులో నేను [వాసికొంటిని. అతడు తాండూరు 
వా'స్తవ్యుండు. పె రెంటికిని కథాకథనమున చిన్నచిన్న భేదములు కలవ. 
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దయ కలుగలేదు.కి ఇట్టి యంళములు, చిరుతొండనంబి కధ, హట్కరు కథ- 
వంటి యనేక జానపద గేయ గాథల యందు (పచురముగా గాన్పించుచున్నది. 

దై వారాధనకు సంబంధించి, భ కులు వీర భ కిని (పదర్శించుట, 

భ క్రియు, పరమేశ్వర భావనయు, తమ జీవితాదర్శములుగా మెలగు టయను నంశ 

ములు పీరశళై వ గాథలయందు స్పుటముగా గాన్సించును. ఈ గాథలు [పక 

రణాంతరమున విరివిగా విమర్శింపబడుటవలన నిచట మజల తడవుట చర్విత 

చర్యణమగును, 

ఈ గాథలయందు కథాంశముగా మలచబడిన మజీియొక అంశము జంతు 

(పాధాన్యము కలిగిన యంశము. మనుష్యుల జీవితమున జంతువులతోడ్వాటు, 

కార్యాచరణమునందు జంతువు అందించు సహకారము, మనుషులు జంతువులగుట, 

జంతువులు మనుష్య రూపమునందుట, పశు పక్షి మృగాదులు మానవులకు వర 

[పదాతలగుట, భగవంతుడు జంతురూపియె మనుష్యుల కోర్కెలను నెర వేర్చుట 

వంటి యనేకాంశముల నాధారముగా గొని, బహుగాధలు రూపుదిద్దుకొన్నవి. ఈ 

విషయములన్ని యు [పకరణాంతరమున ఈ1 విపులముగా చర్చింపబడుటచే 

నిచట మలల నుడివెడీ యగత్యము లేదు. ఆదమకాలమునుండియు. మనుష్యున 

కును జంతువునకును విడరాని బంధము కలదు. తాను వేటాడినపుడు, లొంగ 

దీసికొని, పాలించి పనిచేయించుకొన్నపుడు, జంతువులో నేర్పడిన సాన్ని 

హిత్యమువలన మానవుని యూహల యందును, కల్పనలోను దీనికి మిక్కిలి 

[పాధాన్యము గలదు. ఇట్టి కల్పన జానపద గేయ గాథల యందును ఎడతెగక 

[గహింపబడుచునే యున్నది. 

ఈ గాథల సందు (పధానమెన మఠతియొకయంశము వ్యకి పాధాన్యము 

వలన రూపొందినది. జానపద మేధాకల్పితమగు సి యంశము, కేవలము ఆధి 

60. కొమిరెల్లి మల్టన్న కధ - పేజీ. 14- చెర్విరాల బాగయ్య (1949) 

61. టోటమి కాంశములు = Ch 1/ చూడుడు, 
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మానవశ కులను నిరూపించునడిగా కాక, సామాన్య మానవుని యా వేశ కావేషము 

లను, వాని సాంఘీక జీవన విధానమున నెలకొనియున్న పద్దతులను సూచించును, 

ఆద్భుత కార్యాచరణ దక్షత కలిగి, భగవదంశముయొక తోడ్చాటు చేతను 

మంత తం తములయొక సహకారముచేతను, మానవాతీత కార్యములనొనర్భు 

వీరులకు సంబంధించిన కథాంశము [పత్యేక [పకరణమున విమర్శింపబడుటబే 

నిచట నట్టి వ్యక్తి పాధాన్యమునకు సంబంధించిన యంశమును పరామర్శించుట 

లేదు. 62 

అట్టుకాక, సామాన్య వ్యక్తులు, వారివారి మనస్తత్వ (పదర్శనమును, 

వ్యక్తిత్వ (పదర్శనమును చేయుచు, కధను నడిపించు పట్టులనెంచి, వాదిని 

మాగతమే వివరించుటయెనది. 

1. ఉదాహరణము, శీలగాఢతలేని చపలలగు న్రీలు, కుటలు పన్ని 
వీరుండగు కథానాయకుని ఆపదల పాలుచేయుట. 

ఈ యంశము చాల విరివిగా జానపదు డభిమానించు నంశము., కుమార 

రాముని కథయందు, రాముని సవతి తల్లి రత్నాశీ పాత యీ విధముగా 

మలచ (బడి, కథ ముందునకు సాగుటకు తోడ్పడిన యంళముగా రూపునందినది, 

కుమార రాముడు తన తాత ముతాతలాడిన చెండుమ కై వసము 

చేసుకొని దానితో నొకనా(డు |క్రీడించుచుండగా నది పినతల్లి యావరణలో 
పడెను. దానిని తెచ్చుకొనుటకు పోగా వాని యందమును జూచి మోహించి, తన 

కోర్కె దీర్చుమని రత్నాశ్ని బలవంత ముచేసెను. అందుకు ఒప్పుకొనని రాము(డు 

తప్పించుకొని పోయిన వెనుక, రత్నాక్షి, వేటనుండి తిరిగివచ్చిన భ ర్తనుజూచి, 

“రాగులు వినుదుకోని 

ఒళంతా పటు వేసుకోని 
య లు 

ete రు 

62. వీరారాధనాంశములు - Ch Vt చూడుడు, 
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గాజులు పగలగొట్టుకోని, 

ఏమినాథా, నా (పాణనాథా 

ఇక నీ కొడుకే నా పెనిమిటి” 
అని చెప్పెను. తండి య్యాూగహోద్యగుండ్రై మండిపడి కుమారరాముని శిరస్సు 
ఖండింపు(డని యాజ్ఞ యీోయగా |పధానులు పోలిక రాముని శిరఃఖండనము 

చేసి, శిరసుచూపి కుమార రాముని దాచివై చిరి. రాముని మరణవా ర్రవిని, ఢిల్లీ 
నవాబు విజృంభించి కంపిలి పట్టణము కై వసము చేసుకొనుటతై పన్నెండు వేల 

రాణువను పంపును. అదను జూచి రాజునకు నచ్చజెప్పి, రత్నాక్నీ దౌష్ట్యమును 

నిరూపించి (ప్రధానులు, కుమార రాముని వెలికిదెచ్చిరి. రత్నాక్షిని రాజు సున్నపు 

కావునందు విరబోయించెను, ఆమె దొష్ట్యమంతటితో సమా ప్రి చెందలేదు. 

“మటు జన్మమున ఢిల్లీ పాదుషా గుజ్జపు చెవియందు మతంగి బూబునై పుట్టి 

స పాణములు గొందునని, కుమార రాము నుద్దేశించి శపధము చేసి యామె 

మరణించెను, తానన్న ప్లే తురక క యింటబుట్టి, యవట సెకిగి యుర్దసన్నుద్ధ్దురాలె 

ఢిల్లీ నవాబు రాణువను వెంటబెట్టుకొని రాముని మీదికి వచ్చెను. తుముల 
యుద్ధము జరిగిన వెనుక రాముండు అర వై పుట్ల ఆయుధములతో బూబును నరుక 

బోగా బూబు పైన అంగిజీల్చి యెదురు జొమ్ము జూపించెను. రాముడు, శ్రీని 
నేను కొట్టనని ఆ స్తళీసన్యాసము చేయగా, నీవు కొట్టలేనిచో, నాతో దెబ్బలు తిను 

మని ఒకే వాలు పోటునకు వాని శరీరమునుండి తలను వేరుచేసెను. ఢిల్టీ 

నవాబు చేతులలో రాముని యాయుష్యము ముగియట కీ సవతి తల్లి _పేమగాథ 
జానపమనకిట్లు చక్కగ నుపకరించినది. ఈ కథతో పోలిన సారంగధర కథలో, 

సారంగధరుడే కుమార రాముడి జనాభి పాయ మున్నది. 

కొమిరెల్లి మల్లన కథయందు, మల్లనకు భార్య వైపునుండి రాజ్యలాభము 

కలుగగా నాతండు రాజ్యపాలకుండయ్యెను. వాని యన్న లార్వురును, ఉన్న 

భూమి యందు కృషిని నిర్యహించుచుండిరి. ఇది గిట్టని వదిన లందును, 

మల్జన్నను యు క్రిచే ఊరు వెడల నడిపింపవలయునని నమాలోచనము చేసిరి. 
పెద్ద వదిన వన్నెలక్క పడక గదిలో నుండగా, “నందు పామున్నది, చంపు 

దువు రమ్మ "ని మిగిలిన వారు మల్లన్నను లోనికి. బ9పిరి. లోన నున్న 

వన్నెలక్క- మజదిని బలవంతము చేయబోయెను. ఇమె కోర్కె నెణి(గి మల్లన 
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తన కిది తగదని బోధించి వెడలి పోయిన. అంత వన్నె లక్క కిడలంతయును 

గీచుకొని, సిగముడి విప్పుకొని నేల మీద(బడి దుఃఖించు చుండెను ఆమె పడ్డ 

పొట్టకు అన్నలార్వురును మల్లన కంట(బడినచో, తల తెగగోయుదుమని పట్టు 

బట్టిర. మల్చన రాజ్యపాలనము ఆన్నలకు వదిలి, ఆడవి దున్ని సాగునకు 
దెచ్చుటకె యూరు విడిచి పోవుట కీక ధాంశ ముపకరించినది. 

మొదమెకోట నాగిరెడ్డి కథయందు, ఇరువురన్న దమ్ములలో చిన్నవాడు 

నాగప్ప. పెద్దవాడు కాలము దీరిపోగా, నాతడేలు మొదిమెకోట తమ్ముని 

వశమయ్యెను. పెద్దవాని భార్య “అంతమ్మ' మరిది కడకు వచ్చి, 

“నా కొంగు పట్టుమన్నది- 

నాతో భోగము చేయుచున్నది 

నన్నుగూడి రాజ్యము ఏలుమన్నది” 

అందుకు నాగప్ప అంగీకరింపక, 
”ఓ వదినే, వదినె అంతమ్మ 

పాపము ముచ్చట ఆడబోకు 

దోసపు ముచ్చట తియ్యబోకు 
వదిననంగా తల్లితోడ సమానంబు 

నా భార్య లేదంట 

నిన్ను గూడ బోచునా వదినె 

మొదిమెకోట రాజ్యం 

పాడు చెయ్యటోకు వదినా” యని మొదలిడెను. 

ఆంత అంతమ్మ దినిని సహింపక, నా మాట విననందుకు, రెండు నెలలో పీకు 

“మి త్రిదెత్తు' నని శపథము పట్టి వోయెను-*దుర్గం బెణువు అను గామమున 
న్సన్న కట్టుబోతు టొందిలి వాని కడకే(గి, నాగప్పును చంపు కియలు నెర వేరు 

వునైన్లు,;, చాడు, భయపడి, 
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* మొదిమెకోట తాలూకాకు 

చుట్టూ పన్నండామడ, 

పనె ండామట పొంటి 
oh 

నాగప్ప సరి మొనగా.డె లేండు 

నాగప్ప చేరు చెప్పితే 

పట్టపగలు చివిటీ మండు 

చేరులేని ఉయ్యాల లూగును 

పారేటి పాములు నిలుచు 

నాగప్ప చేదు చెప్పితే 

దొంగతనము ముట్టబోదు 

లంజతనము ముట్టాబోదు” 

అట్టి వానితో నాకు “పగలు” చేయకుమని ప్రార్ధించెను. కాని అంతమ్మ 

ధోరణి మారకపోవుటచే బొందిలి వా(డామెకు లొంగి పోవలసి వచ్చెను. 
తత్సలితముగా, బొందిలి వాసి కల్టుబోతు | కేయల వలస నాగప్పు మరణించుట 

జరిగను. (ఈ కధ మొదిగెనోట జమీందరి వంళమ, నందలి నాగిరెడ్డి యను 

దొరయొుక్క మరణ ఫుట్ట ము బరు అల్లిన కఫయె రండుణబు. దీని యందలి 

జమీందారీ వంశీయులు గొడ్డు ) “౫ ఈ విధచు? “ధాంశము ౪కు భిన్నముగా, కథా 

గత ముఖ్య ప్మాతలు బలు కక్టిము౬కు లినగ)ఓకు బారి సవతి తల్లులో, అ త్తలో, 

ఆడుబిడ్డలో కారణమగునట్టుగ* కల్పిఎపబడిన కధాంశ మీ గేయగాథల యందు 

విరివిగా కాన్సించుచున్నది. 

కాలనాగమ్మ కథయంను ను*భోజ రజ రెండన భార్య మాణిక్యాలదేవి, 

పిల్లలను కష్టముల పాలు చేని చంప (పయతళ్నించుట చేరసు, రాజు, భార్యకు 

వాయనం. ఆ వన. కార ననాబపరమునకాచు. మల. వరరనాగనగ వానను పోపిప మున ముర లన పెము ముతా... జసుకుతుతో కప వపన పాపాల ఉరకా క రలో నానిన వవ జరమలం ల 

68. మొదమెకోట నాగిరె( కథ, 
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దాసుండగుట చేతను పిల్లలడవుల పాలెరి వారట్టడవుల బట్టుట వలననే 

తరువాతి కధ సాగుట కనువయ్యెను. 

కాంభోజరాజు కధయందు, ఆయన చివరి భార్య మాణిక్యాల దేవి 

సవతుల కుతం[తము వలననే “'చెజబందోపాలె యడవులలో వదలి పెట్టంబడెను. 

చెఅబందెయందే పుట్టిన, శరాబందిరాజు దేవతల కడపెరుగుటకును, మహా 

పరా|క్రమవంతు డగుటకును అది కారణమయ్యును. 

పుణ్యపరులును, పవి|త వ ర్తనలును, కీఅమే ధనముగా కలవారును నగు, 

స్రీలు నాయికలుగా కల్పింపబడిన (ధర్మ వీరగాథ అనేకములు గలవు. వాని 

విషయము విపులముగా |పకరణాంతర మున చర్చింపబడును. రే అట్టివారి నీల 

గాఢతను నిరూపించుటకై , వారిని మిక్కిలి యొరయు ఆ తలును ఆడుబిడ్డలును 

కొల్పలుగొ నీ గేయ గాథలయందు కాన్పింతురు. కై కేయి లేనిదే శ్రీరామ గుణా 

విష్కు.రణము జరుగనట్లు, వీరి యాగడములు లేనిదే, శీలవతుల సరగ్గుణములు 

రాణించుట కవకాశము కాన్పింపదు. 

చిన్నమ్మ కథయందు6క5్ ఆమెను రాచి అంషమున బెట్టిన య శ్రమామల 

దౌష్ట్యమే ఆమె సహన శీలతను ఇబ్బడిముబ్బడిగా. జేసినది. 

ఆపే వీర రాజమ్మ కథ యందుకీ పసిపి ల్రవాని నెత్తుకొని వీరాజమ్మ 

యిల్లు విడచి యడవిన బడుటకును, దొంగల పాలం బడుటకును, రౌదరూపిణియె 

సాహసము రూపుదాల్చిన చందమున, వారిని కసి మస:గి, జానపదుల 

64. వీరాఠరాధనాంశథ ములు. 

65. చిన్నమ్మ కథ-ఎస్.వి, గోపాల్ అండ్ కో- 1950 

66. వీరరాజమ్మక థ = సత్యనారాయణ పబ్లిషింగ్ హౌన్, రాజమం డి. 
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మనస్సున, చిరంజీవత్యము నందుటకును, ఆ త్త సూరమ్మ దౌష్ట్యమే కారణము. 

(థ్రీ లక్ష్మమ్మ కధ? యందు లక్ష్మమ్మ సీలాపనిందలు చెంది భర్త 

చేతి బాకుపోటునంది మరణించుట కామె యత వెంకమ్మయు నాడుబిడ్డ 

పిచ్చమ్మయు కారణము. 

సన్యాసమ్మ కధయందు,68 బాలసన్యాసి బహుకష్టముల చెందుట కామె 

యత దాలమ్మ కారణము. ఈ యంశమును స్పష్టము జేయుట కిప్పెన్ని యేని 

యుదాహరణ లిచ్చుచు పోవచ్చును. 

ఇతరుల పై నిట్టి మాత్సర్యము. చూపుట, వారిని సిలుగుల పాలు చేయుట 

యను నంశము ద్ర్రీలకే పరిమితము కాక పురుషుల యందుకు కన్పించుచున్న ది. 

కాంభోజరాజు కథయందు, “శరాబంది, సవతి యన్నలు అతడు తమ 

సవతి తల్లి బిడ్డ(డని తెలియగనె. 

వ. వీనిని ఎలాగయినా నడిమధ్య దోవలో చంప వలసినదే గాని వీనిని 

[పాణముతో పెట్టరాదు. అని యోచనచేసి, బాలు(శు త ల్రిగారుండే అరణ్య 

వాసము వస్తూవుండు సమయములో ఆలుగురన్న లును. 

ఈ బాలున్నయిన పట్టుకొన్నర య్య 

గొర గొర గొర గొర గొంతు గోసిరయ్యి”69 

బాలనాగమ్మ కథయందు తనకు మలుచేసిన బాలవద్దీరాజును నాగం 

బొట్టను వాహ్మణుడు, వాని ళరీరముమీది నగల కాసపడి నూత దో చెను. 

67. శ్రీ లమ్మమ్మ కథ - వెస్ట్వార్డ్-కంపెసీ-మ| దాసు- 1949. 
68. జాలసన్యాసమ్మకథ-ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో- 1962 

69, కాంభోజరాజుకథ- పేజీ 88-ఎన్,వి. గోపాల్ అండ్కో 1947, 



1 బీర జానపద గేయగాథలు 

జానపదుని బుద్ధియందు శ్రీ శీలమునకు గల విలువ చాల గొప్పది కథ 
యందు ఏ స్రీకె వీరుడు సాహసకార్యాచరణము చేసి యష్టక ష్టముల పాలగునో, 

ఎవ్వరిని యితరుల యధికారమునుండి తప్పించి చెజ విడిపించి, విముక్త బంధ 

ములు గలదానిగా, జేయునో అట్టి స్రీ యొక్క శీలమును పరమ పవ్శ్నితముగ 
నున్నదని నిరూపించుటకే సిద్ధమగును. పగవాని చెజయందున్నను, ఇల్లు వదలి 

యడవులు పర్వతములు దిరిగి యష్టకష్టముల పొందినను, తిరిగి యిల్లు జేరిన శ్రీ 
తన శీల పావ్మిత్యమును నిరూపించు కొన్నట్లుగా చెప్పిన గాని శానవదుని బుద్ధికి 

తృ పి కలుగదు. అలనాటి రామాయణ గాధయందు సీతాదేవి యగ్ని [పవేశ 

గాథ వెనుకను ఇట్టి జానపద బుద్ధియే పత్యగముగా గోచరించుచున్న ది. 

ఈ కథాంశ మనేక గాథలయందు కాన్చించును. బాలనాగమ్మ కథయందు 

పకీరు చెజనుండి విము క్రురాలై, భర్తను చేరవచ్చిన బాలనాగమ్మను, కార్యవద్ధి 
రాజు, 

“మీ తల్లి బాలబాగమ్మ, పకీరు చేతులో (వతము చెడ్డదేమీ దానిని 
నేనూ ఏలనన్న ౧డయ్యా” 

అంతబాలు(డు కళ పెళలాడు నూనెలో (వేలి యుంగరము వేసి తల్లిని 
దీయుమనెను. బాలనాగమ్మ ఆ పరీశకు నిలచెను. 

కొని కార్యవదిరాజు, కొద 
శ 
ఇంత పర్యంతం పకీరు దగ్గరానూ 

వాడి దగ్గరా ఉండి వచ్చి నాదీ 

బెట్ట కియలు ఎన్ని నేర్చినాదో 

ఆకు పసరులు ఎన్ని నేర్చినాదో” 

యని యా పరీక్షను తిరస్కరించెరు. 

““అప్పుడు బాలు6.ఏ ఏమి చేసినాండూ 

రెండు కోసులా గుండము [తవ్వంచె 
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గుండము నిండా కలప చెంపినాండూ 

ఆగ్నివ SE నో త్రము సంధించినాండూ 

నూనెసిద్దిని పగల (డోసినాడూ 

భగభగభగమని మండుతున్న ద య్యా 

ఆ మంటలో తల్లిని దూకమన్న (డేమి ',.. 

బాలనాగమ్మ, 'తొక్కే_టి భూదేవిని తోడు గమ్మని. “కాలేజి సూరు,నకు' 

నమన. రించి, కుప్పించి గుండమున దూకి, అందుండి నాలుగు గడియయి 

మాట్లాడివచ్చె ను. ఆమె కట్టిన కోక కాలలేదు, పెట్టిన కుంకుమ చెదరతలెదు, 

దేహము జ భాకృషలిదు: అది చూదినంత రాజు పుక్కిట విడెము 

చెదర నవ్వి, “మీ తలి నిక నేను నమ్మితిని నాయనా” యనెకు.76 

కాంభోజరాజు కధయందు, మాణిక్యాలదేవి “చెజబందె'లో నున్నపుడు 
స్వామి కరుణవలన శరాబందిని కనెను. చివరికి శరాబంచిరాజు తన తండి యగు 

కాంభోజరాజు రుగ్మతను బాపి " తల్లిని తం డిని కలుపంటోగా, తండి, “ఈ 

కుమారుడు నీ కెట్టు గలిగెను భామా ?* యని యడిగెను, 

వ ““పరాత్పరుడగు ఈశ్వరుడు కృపాకటాక్ష ముంచి యూ బిడ్డ 

నిచ్చెను. ఈ; మ్ద్దెలు మెడలు స్వామి యిచ్చెను.” 

ఆనగా 

“స్వామి కరుణ చేత కలిగిన బిడ్డ అయితే పరీ క్షలడుగుతాను. 

సము[ద్ర మొడ్డుకుపోయి డీ సముుదాల దేవి ఆ తలి 

ఒడ్డుకు పాయ మువ్వమని బాలు(డడిగితే, 

సము[దాల దేవి పాయ యిచ్చితే. ..తందానతాన 

అప్పుడు నేను నమ్మెద నన్నాడు. ..తందాన. .. 

10 బాలనాగమ్మ కథ - పేజీ, 125 

9) 
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A లా రా శ లో ర 

కూలుండా పరిక్ష జయ పదముగా స పహాంచటవలన తల్లీ నిర్దాషిత్వము 

ధర్మాంగద పాము పాటయందు సకల తీర్థముల [కుంకి సకల మేత 

కులు మెట్టిన సుందరి తన భర్తయగు పామును మానవునిగా మార్చుకొని 

తరిగి వచ్చినది మామ ధర్మాంగదుడు కోడలిని చూచి, 

“దేశదేశములెల్ల తేటగా వెదకి 
మనసుకొచ్చిన రాజు మగువ స్పీవు గోరి 

ఆ రాజుతోగూడి యిటు వచ్చితివిగాని 
నీ మాట లతెల్చ్లను నిజముగా నమ్మన్'” ఆనియెను. 

అంత సుందరి గగన వాణిని పార్థింపగా, నామె జరిగిన సంగతి వెల్లడి 

మొనర్చి, సుందరి నిర్గోషి యని చాటినది 7! క్క యంశ మిట్రనేక గాథల 

ఉందు చూపట్టును. 

ఇట్టి పరీక్షలలో తల్లి బిడ్డల అమబంధమును నిరారించు వరీక్షయొకటి 
షు 

శానపద మేధాకల్పితమె విరివిగా కాన్సించుదు ముచ్చట గొలుపును. 

చాలకాలము (క్రిందట విడిపోయిన తల్లిబిడ్డలను గు క్రించుట కిది లోడ్ప 
డును. 

బాలనాగమ్మ కధ యందు రోజుల బిడ్డ నుయ్యొలలో విడిచి మూయ 

ఫకీరు వెంట జూలు కుక్కయె బాలనాగమ్మ నాగళ్ళపూడె గట్టునకు వెడి 
గోయెను. బాలుడు పన్నే ండేండ్లు పరిగి, తల్లి చేలు విడిపించుటకై. మాంరు 

ఫకిరున్న నాగళ్ళపూడి గట్టునకు వచ్చి యచటి తంబళ్ళవ్వ కడ మనును_గ 
రుదురుకొనెను. తల్లికొక పూలదండకట్టి యందు తనకు, తల్లి పెట్టిన చిటికె; 

(వెలి యుంగరము నమర్చి అవ్వద్వారా దానిని పంపెను. తదుపరి, మెల్లగ? 
ఫకీరు వాని యనుమతినిపొంది, తల్లి సమక్షమునకు వచ్చి నిలచెను. 

+ 1ధర్మాంగద - పాము పాట - పేజీ. 109 _ వెస్ట్ వార్డ్ 
G 

అండ్ కం., (1982) 
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ఆపుడు, వానిని 

““తలయె తీగా చూచెను నాగమ్మా 

గుబగుబమంటా సన్యవానమెమి 

బాలనాగుకు పొంగె నమ్మలారా 

అయో కొడకా వాలవద్దిరాజూ 

చేతులార తా ఎర్తుకొన్న దేమీ 
కన్ను లారగా చూచెను నాగమ్మ 

చెక్చి_లినొక్కి చేరి ముద్దులాడె”” 

శి 
ఖో శ లకి శ త్రో షీ ur ఖే ఖో 

ట్టు _సన్యము పెంగుట యుకునద తల్లీబిడ్డల యలబలణిమునము బలమేన 
G మ * 

సూచనగా జశానపదుని యూహ. 

పరమ జ్యోతి కథయందు, ఆరురోజుల పసివాలుని పెండ్రాడిన పడతి 

పరమజ్యోతి. తన స్వయంశ క్రి వలన ఆరు నెలల బాలుని పెంచి పె దానిని 

జేసి, విద్యానిధిని జేసి యింటికి గొనివచ్చెమ. కాని ఆ బాలుడే యీ రఎఏకు( 
డని యెవరును నమ్మరైె రి. అంత పరమజ్యోతి, 

“ఏడు పరదాలు గట్టండి 

పట్టు పరదాలు గట్టండి 

అవతల మా యత్త మూర్భాలదేవి 

ఇవతల నా పూ నాథుడు బిర్ణారాజు 

మా యత్ర సనిబాలు జప్పునదుంకి 

ఏడేడు పరదాలు దడుసపుకోని 

బికోరాజు ముఖంమీద పడెనాంటే 

మీ కొడుకనకోండి, ..*" అని సులువు గుపదేశించెను. 

ఆ రీతిగనే బిర్రోరాజు మూర్ధాలడేవి కుమారుడని నిర్ణారణమయె ను .72 

రతా.) 

72 బరమను జ్యోతి కొథ _ హైదరాబాదులో శారదకాడు చెప్పంగా నేను 

వాసికొన్న కధ, 
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రాశి మెనావతి కథయం౨మ, చిన్ననాండే తల్చికడ నుండి వేజబుచేయంబడి 
ముత్యాలరాజు రాచ బిడ్డగా పెరిగి పెద్దయె రాజ్యపాలన పు చేయసాగెను. 

ఆ ఊరి యందే యొక వేళ్యాంగన చేరికలో _పచ్చన్నపుగా రాణి మైనావతి 

కాలము గడుపుడుండెను. “వీడంతరములి మెడ పెన తల యార్చుకొనుచున్న 

మెనావతి యందమును జూచి, నీ మేడకు వత్తునని రాజు వేశ్యాంగనకు వర్త 
| పంపి య౭ంకరించుకొని యానాటి రాతి బయలుదేరెను. వీనికి బుద్ధి 

చెప్పుటకై భూలమ్మి గంగిగోవును, ఆకాశలక్షి లేగదూడయునై దారి కడ్డ 

ముగా బండుకొనిరి. పోవు తొందరలో ముత్యాలరాజు దూడతోకను బంగారు 

పావలతో కసిక్కి.'న |తొక్కెను. “అమ్మా గుడ్డివాడు నాతోక (తొకే్యానె 
యని దూడ ఆవుతో మొరయిడెను.” వాడు తల్లినే కలియబోవుచున్న 

_గద్దివా(డు. కన్ను పెగాననివాండు, సీ తోక (తొక్కుటయేమి వింత” యసి 

గోవు మందలించెను. పక్షి వాక్కు, పకవుల వాక్కు తెలిసిన ముత్యాలరాజు 

గిరుక్కున వెనుకకు తిరిగి తన మహలునకేగెను. తల్లిని గద్దించి తన జన్మ 
బృతాంతమడిగి తెలుసుకొనెను మరునాండు మెనావతిని పిలిపించి ఏడేడు 
పదునాలుగు పట్టుతెరలు గట్టించి తెరకావల నామెను నిలిపెను. ఈవల తాను 

నిలచెను. తాను “అమ్మా మైనావతీ” యన(గా నామె “కొడుకా ముత్యాల 

రాజా” యనెను. ఆమె చనుబాలు పొంగి పదునాలుగు పట్టు తెరలను తడిపి 

ముత్యాలరాజు ముఖమును ముంచియెతెను. ఆ విధముగా వారిరువురి 
యనుబంధ మును నిర్ణారితమయ్యెను. 

వ్యక్తికి వాధాన్యము నిచ్చుచు, అధిభొమాంశముయొక్క సహాయము 

లేకుండ, కేవలము డ్రి పురుషుల [పవ ర్తనలపై నాధారపడి మలచలుడిస 
కధాంశ మిన్ని తెజగులుగా, మనోహరముగా దీర్చిదిద్దంబడినది. 

ఇట్టు, జనన మరణములు, ఆత్మయొక్క య స్తిత్వము మంత తంత్ర 

ములు, రాక్షస కల్పనము, దై వారాధనము, వ్యక్తి (పా ధాన్యమునను విషయ 

ముల చుట్టును ఆల్పబడెడి క థాంశముల (Motifs) తీర్మానము సర్వుసాధారముగా 

నేజాతి జానపదగాధల యందైనను ఒకదానితోనొకటి కొద్దియో, గొప్పయో 
స్టోర్టైక లు కలిగి కాన్సించుట జరుగుచున్న ది. 



కధాంళ స్యరూపము 

ఈః _పకర ణమున వివరింపబడిన కధాంశములు ముఖ్యముగా తెలుగఏ 

జానపద గేయగాధ లనుండి యుద్ధరింపబడిన వ యయ్యును, ఇతర భాషల 

గాధలయందును రాన్చింపంగలవు. కావున నిట్టి యంశములను తానువద 

నిర్మాణమునందు సర్వసాధారణముగా నుపయోగింపబడు నమూనాలుగా | గహింప 
వచ్చును. మూసలలోపోసిన చందమున నిట్టి నమూనాల ననుసరించియే 
జానపద గాధ లేర్పడుచుండుటవలన, నివి దేశకాలభాషా వి భాగములకు లొంగక 

యొకదానితో నొకటి మిక్కిలి పోలికలు కలిగియుండుట జరుగుచున్నది. ఈ 
పోలికలను గుర్తుపట్టి జానపదు( డభిమానించిన నమూనాలను [గహించుటవలన, 

ఆదిమ దశయందలి మానవమేధయొక్క._ ఆలోచనా పద్ధతిని గు ర్తుపట్టుటకు 

కొంత వీలు కలుగవచ్చును. 

కధా 

ఈ _ప్రకరణమున ఆట్టి ప్రయత్న మె జరిగినది, 

పటన ర వై పహ 
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జానపద గేయ గాధల కథాకథనమును పరిశీలింపంగా, దానిని మత 

(పాతిపదిక పె కొన్ని విభాగములుగా చేయుటకు ఏలున్నది. 

ఆదిమ మానవ మత స్వరూపము తొలి (పకరణమునందు సూలముగా 

వివరింప6ంబడినది. [పాజ్మానవ మతమునందే పితృదేవతారాధనకు (manism) 

వీజములు నాట(బడి నవి చనిపోయిన వారి యాత్మలు భూమిపై తాము నివ 

నించిన [పదేశములయందు త్రిరుగుచుండుననియు, వాసికి నిత్యావస5 వస్తువు 

లును, ఆహారమును, మానవులకు వలెనే వసరములనియు, అట్టి వస్తువులు 

తమకు లభించని పక్షమున నా గహావేశమున నవి తమ బంధువుల కాపదలు 

కలుగజేయుననియు, తమను భక్తితో నారాధించినచో సర్వసుఖములు కలుగ, 

జేయునంతటి శకి కలవియనియు, నాదిమ మానవు(కు విశ్వసించెను. ఆ విశ్వా 

సము వలననే వాని మత విధానమున పికృదే వతారాధనమును, దానికి సంబం 

ధించిన కొన్ని పరమోద్దేశ్ళములును నెలకొన్నవి. అట్టి యుద్దేశ్యములలో నొకటి, 

పితృదేవతల యాత్మలు జఎతురూపమున కన్చించునని విశ్వసించుట 1 (ప్రపంచ 

వ్యా _పముగ వివిధ జాతులలో నీ యభి పాయము కలదు. మలయా ద్వీపకల్ప 

మునకు చెందిన సెమాంగులు, చనిపోయిన మనుష్యుని యాత్మ పక్షి రూపము 

వపా9చి యెగిరిపోవునని నమ్ముదురు. అంతేకాక, అదనునకై వేచి, తన జాతికి 
చెందిన శ్రీ గర్భమున [పవేశించి మజల నా యాత్మ జన్మమందును. సెమాంగ్ 
త్రీ గర్భవతియినపుడు, తన గోత్రమునకు సంబంధించిన చెట్టును, చక గో 

నలంకరించి వేచియుండును. ఆ చెట్టుపె వాలిన పక్షిని దేనినేని, తన పూర్వుల 

అత్మ నెలకొన్న పక్షిగా భావించి, దానిసి పట్టుకొని భుజించును. అట్లు తినుట 

వలన తన గర్భమునందు, ఆత్మరహితమై నిద్దివముగా పెదుగుచున్న పిండము 
న, ఆత్మ లభించునని యామె విశ్వసించును. ఆస్టేరిలి యాకు చెందిన కొన్ని 

rs జాతులయందును ఆత్మ పశ్షిరూపమును వహించి చరించునను నమ్మ 

స. Animal worship-Encyclopaedia of Religion, 
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కము కలదు. వారు శవమును పూడ్చునపుడు, విహగరూపము నందిన యాత 
నిరాఘాటముగ సమాధికిని బయటి ప్రపంచమునకును మధ్య రాకపోక లానర్సు 
టకు, ఆ సమాఢిపై నొక రంధము నేర్ప్చాటు చేయునురు.? 

ఆ యాత్మ తన (బతికిన దినములలోని వాసస్థానమునకు రాకుండుటకై , 

చనిపోయినవాండు నివసించిన గుడిసెకు తగులబెట్టి వాని వస్తువులను నాశనము 

చేయుదురు బిటిష్ కొలంబియాకు చెందిన హెడాలలో నీట మునిగి చనిపోయిన 
వారి యాత్మలు మనుష్యులను వేటాడు తిమింగలములు (Killer whales) గా 

రూపొందుననియు, యుద్ధమున మృతి పొందిన వారి యాత్యలు వసంత కాలమున 

పాటలుపాడు పకులగుననియు నమ్మకముకలదు, హోటెన్టాటులు, చని పోయిన 

వారియాత్మలు, సమాధినుండి వెలికివచ్చి, నక్క_లుగా రూపొందునని నమ్ముదురు. 

పశ్చిమా( ఫికాకు చెందిన దహోమియను౭లో ఆత్మయొక్క. స్వరూపము సర్పముగా, 

భావింప(బడుచున్న ది, మానవ శరీర సృజనమున కదియే కారణము, అది వ్యక్తి 

గత జీవళ క్రికిని వ్యవహార దక్షతకును చిహ్నము చిన్నబిడ్డయొక్స “మాయ 

చేరు (౮9911621 ౯07d) గా నా పాము విశ్వసింప(బడుచున్నది. అట్లు జన 

నాది, (పతి వ్య కియొక్క_ బొడ్డునందును ఆ సర్పము నెలకొని తన్ను నిర్హతమ్యము 

చేయు మానవుల సంపదలను దోచి తెచ్చి తన్ను పూజించి గౌరవించెడి వారికిచ్చి 

వారిని సంపద్యు కలను చేయునను నమ్మకము దహోమియనులకు( గలదు. ఈ 

పామే వారిచే, గుడికట్టి పూజింప(బడి, కులదేవత (Clan deity )గా రూపొందు 

చున్నది. మన యోగ విద్యయందు, శరీరగత [ప్రాణమును కుండలినీ శక్తిగా 

వర్ణించుట కలదు. ఇది మూలాధార చకమున ని దించు కులకుండలిని, దీని 

రూపము సర్పరూపము, ఇదియే జీవాత్మ. ఇది మూలాధార, స్వాధిష్టాన, మణి 
పూరక, అనాహత, విశుద్ద, సహ సార, చక్రముల నొక ,.టిగా గమించి 

2. George Peter murdock-our primitive contem- 

poraries, 

3. G.P. Murdock-our primitive contemporaries. 

4. Swami Sankaranda-—Rigvedic culture of ర16- 

historic Indus Vol. 1. P. 143. 
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'సోహంి' మంత పరనముతోడ కపాలచ్చేదము గావించుకొని వెడలి పోవు 

వర్ణింప(బడినది.౨ 

మనలో, వేటాడుచు కూర మృగము వాతంబడి మరణించినవా(డు పె, 

పులి యగునను నమ్మకము కలదు. 

ఇట్ట కధనములను బట్టి చూడ(గా చనిపోయిన వారి యాత్మలు వివిః 

యున్నదని స్పష్టమనచేన్న ద. ఆ యభిపాయమునుండియే, పిత ండియే,.. పితుదేవత, 

వులనియి, నవి యా యా కులముల చిహ్నములనియు భావించి, వానిని మిక్సి! 

ఎ (శద్దల పూజించు నాచారము రూపు? కొన్నది. (వాచిన, మానవ మః 

పరిణామ [కమమున “జంతు పూజ కా విధముగా స్థానము లభించినది _అర్డీ 

త TR Lc SE 
పదము ఊఉ తర అమెరికా ఆటవిక జాతులకు చెందిన “ఒబిదట్ వా” (Onbwa. 

_ాషలోనిద. నిని తొలుదొ ల నుపయోగించినవాఃడు J. Long అను 

"నృశాప్రవే త్ర త, ఉతర అమిరికాకు సదబంధంటిన ఆటవికుల ఆచారాదులను పరి! 
అ= నా నత నా. 

లంచుళు నాతం్ పద్దతిని వివరించెను. ఇట్టాక్కొాక్క- కులమునకు పూజార్హమై, 
వారి పితృదేవతల యంశను కలిగియున్న, చిహ్నమె ఆయా జాతుల శ 

(Myths) యందు, వంశక ర్రగా స్పష్టము చేయంబడి, వంశ రక్షణభారమును 

వహించి యుండు నట్టు వర్ధింప(బడినది. 

ఈ పద్ధతిని పరిశీలించుచు, (ఫజర్ తన తొట్టతొలి వ్యాసమును 1887లో 
(పచురించినపుడి పదమునకు మిక్కిలి వ్యా ప్తివచ్చెను.్ ఆతని యభి[పాయాను 
సారము టోటమ్ ఆన(గా నొక వస్తువు (Material object). అది సాధా 

ర్త 3 పరమహంన సచ్చిదానంద యోగి _ జీవ బ పాక రాజయోగ 

సాఠామృతము "పేజీలు 12ి5కి_ 1255. 

6. J. G. Frazer The Origin of Totemism 

Fortnightly Review April & May 1887, 
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రణముగా జంతురూపము కలది. అచాటచట వృక్షరూపమును, క్యాచిత్క_ముగా 

నర్షేన వళ్ళు దానము వౌందవచ్చును. ఇమిడే నబ్ద నవ్వాయి ఈ ద్యాస 
మున “టోటము' అనియు, తత్సంబంధి విషయమును “టోటమికము”" అనియు 
వ్యవహరించుట కిచ్చగించుచున్నా ను. ఒక గుంపునకు చెందిన టోటమునకును, 

ఆ గుంపులోని [పతి వ్య క్తికిని మధ్య నెలకొనియుండు సంబంధము మిక్కిలి 
విశిష్టమైనది. అంతులేని గౌరవమును, అత్యధిక భయసం[భమములను, తన 
టోటము పట్ట (పతి వ్య క్తియు (పదర్శించును. తన టోటము, తన గుంపున 

కంతటికిని సఖి, రక్షకుడు, సహాయకుడు, దై వము. 

తన టోటమునకుం జెందిన జంతువున కాతండు హాని చేయండు. 

చంప(డు” ఇతరులు హాని చేయ(బూనినచో సహింప(డుకి. టోటము యొక్క 

రూపములను రంగులతో తన నుదుట, శరీరము నందు చి తించుకొనును.9 

టోటము మాంసము తన కఖాద్య వస్తువు. ఈ విధి నుల్చంఘించి టోటము 

మాంసమును తిన్నచో నట్టివా.ప నిస్సంతువగుటయో,10 రోగియగుటయో!! 
సంభవించును. తన టోటము పేరుకు బహిరంగముగా నుచ్చరింప(డు. దానీకి 

7. Sigmund Freud - Totem Taboo. 

6. తన టోటఎమును మతియొక గుంపువాండు చంపయూనినచో, “నా 

తంగడిని నీవేల చంపుచు-టివి' యని యడ్డు దగులును, 
Journal Anthropological Insitute - Vol. XUL 

1, 800 

9. R.C. Mayne - British Columbia -P. 258 

10. 8212121 జాతిలో టోటమును మగవా(డు తిన్న దో నతని భార్యకు 

గర్భసావమగును. Encyclopaedia Britannica 

Totemism. 

11. ‘Red Maizye' టోటము వారికి, దానిని తిన్నచో నోటి చుట్టును 

కురుపులు లేచును. [Ibid 

సమోవన్లలో తాబేలు Turtle) టోటముగా కలవాడు దానిని 

తిన్నచో, తిన్న వాని యుదరమునుండి, “నన్ను తిన్నందువలన 
నిన్ను చంపుచుంటిని” యను శబ్దములు వినిపించి, వా(డు రోగియె 

మరణించునట. అందువలన నట్టివానిని, ఆకులలో చుట్టి, నిప్పులు 

లేని పొయ్యి మీదునుంచి, వానిని కాల్చుచున్నట్లు, తోడివారు నటిం 
పంగా, వానికి దోషపరిహారమై యారోగ్యవంతుండగునట- 

Turner - Samoa -P 31 
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బదులుగా, దానికి సంబంధించిన గుణములను బట్టి విశిష్ట నామములు కల్పించి 

వాడును.12 టోటము జంతువు చనిపోయినచో దాని మరణము పట్ల నా గుంపు 

వారందజును, తమ బంధువు చనిపోయిన ప్రై భావించి, దానిని సర్వలాంఛనముల 

తోడను విహిత కర్మకలాపముల తోడను పూడ్చిపెట్టి దుఃఖ (పకటనము చేయు 
దురు 13 

టోటము పట్ట నిన్ని యాంక్షలను విధిగా పాటించువారు, కొన్ని 

యేండ్లకో, కొంతకాలమునకో యొకపరి, నిర్ణీత సమయమున నుత్యవములు 

జరిపి, ఆ యుత్సవమున తమ టోటము జంతువును చంపి యా మాంసము నంద 

యును విధిగా నారగించు కర్మకలాపము (RituaDyను నెజపుదురు. అట్టు దానిని 

భుజించుట వలన, నా గుంపునకు చెందిన వ్య కుల రక్తములో, వారి పితృదేవతా 

సంబంధమగు శక్తి నిహిత మెయుండి, జాతిని కాపాడునను నమ్మకము వారికి 

కలదు. అట్టి (పత్యేక సమ యము౨యందు( దప్ప మజెట్టి పట్టులను టోటమునకు 

హాని జేయుటగాని దానిని వధించుటగాని నిషేధము. 

హిందూ దేశమందలి యనార్య జాతులలో నీ టోటమీక మత స్వరూపము 

కీస్తు పూర్వపు శతాబ్దుల యందు వర్ధిల్లిదనియు, నందులకు _పత్యషాధారము 
మొహంజదారో, హరప్పాల సంస్ట్భాతి యనియు పాదర్ హీరాస్ నిర్ణయించెను.!4 

ఏంధు నగరము ఐతో బమల్బడిన వివిధములగు జంతువుల రూపముల నాధార 

12. తోడేలును, గుం|డని పాదములు గలది ( Round foot ) 

యనియు, తాబేలును, “పాకువది (Crawler) యనియు, Tur. 

key సి, “నములునదిి (Chewer) ఆనియు నాయా టోటముల 

వారు వ్యవహరింతురు. 
Encycolopaedia Britannica - Totemism; 

Brinton - The Lenape and their Legends-p.39 

18. Sigmund Freud - Totem and Taboo 

14. Rev. Hei ‘Vellalas in Mrhey Dev’ Indian 

‘Histotical' Quarterly. Vol. XIV No. 2 
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ముగా గొని, యానాటి దేశమును, మీవాడ్ (The Country of fish) 

పర వసూడ్. (The Country of Birds) మరొన్కొటివాడ్ (Tne Coun- 

try of Woodpeckers) మొవలగు పాచీన తమిళ దేళాంతర్గత భాగము 

లతో పోల్చి, దానిని |దావిడుల నివాస స్థలముగా నాయన నిర్ణయించెను. ఆప్టే, 

సింధు నాగరికత యందు టోటమిక దశా చిహ్నములు కలవని యభి పా యపడిన 

వారిలో Gordon childe అను చారి; (తకవే తయు నొక డు 5, 

హొందూ దేశమందలి యనా నార్య జాతులలో నీ మత స్వరూపము యొక 

చిహ్నములను విరివిగా గు ర్హింపవచ్చును. బెంగాల్కు చెందిన ఒరాయన్లలోనూ, 
చుండా జాతుంలోను, [(దావడ కుటుంబమునకు చెందిన కొలాదీ, తోడా జాతుల 

లోను, ఈ టోటమిక దశాచిహ్నములు కలవు. హిందూ దేశమునకు పరిసర 

పాంతములె మలయా ద్వీపకల్పమున, ఆసియా మెనరునందు, జావా ద్వీప 

మున16, ఆస్టేలియా ఖండము నందలి యన్ని భాగములయందును, టోటమిక 

మత మొకనాడు రూపునొందెననుటకు ఉపపతులు గలవు. తోడాల పురాగాధ 

౬లో వారి దేవతా సమూహమున మికిిలి గౌరవింపంబడు దేవత తాయి కిరిడి. 

ఆమె తమ్ము(66: 'ఒబట్*. అకండు న్యళమునుండి భూమి పెకి, 1600 దున్న 

పోతులను దెచ్చెను, అవియే తోడాల పన సంపద కంతటికిని మూల వీజములు, 

ఆందులో చివ మన్నపోపతోవ పట్లు పటుకొని మొట్ట మొవటి తోడామనుష్కుండు భూమి 

పె కెతెంచెను, కావున వారిక స పవ్మితములు. వానిని దేవాలయములుగా 

వారు భావింతురు. ఉతర ఆమెంకాకు చెందిన ౧౧౦6౪౬2౪53 జాతి పాతాళమున 

నివసించు చేప (Cray fish) నుండి యుద్భవించినది. పశ్చిమ ఆమైంలియాకు 

చెందిన కొన్ని యాటవిక జాతులలో నాఎటి బాతు (౪౦1) నుండియు మజొ 

కటి హంస (529) నుండియు జనించినవి. ఆరిజోనాకు చెందిన మాక్విస్ 

మ. జాతి యొక త్రీ పసవించిన పాము నుండి యభివృద్ధి జెందినది: 

పి ఎమ ఆ[ఫివాకి చెందిన కొన్ని 0 స్త్రీలు దూడలు, మొసళ్లు, హిప్పోలు, 

15. Gordon Childe. what happended in History - 

PDE Eds 194 

16. Ruffles - History of Jawa -P. 328 - Ed. 1817. 

17, Encyclopaedia Britannica = Totemisn, 
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కోతులు, అ డవిపందులు మొదలగు జంతువులను కనగా నవి యాయా జాతుల 

కధిష్టాన దేవత (Tutelary Deities) లె నవి, 

ఇట్టి కధలు మన పురాణములయందును, జానపద సాహిత్యమునందును 

(పాచీన గాధా భాండారము నందును విరివిగా లభించును 

చాందవులందణును, సర్వవి ఘ్నోప శాంతికై ముందు పూజించు నేనిక 

మోము దేవర అనార్యుల దేవుండు.18 సాతవాహన వంశ పురుమండు సింహగర్భ 

మున బుట్టిన వాండు.1? శంతనుని భార్య సత్యవతి మత్స్యగర్భమునుండి వెలు 
వడినది. అనేక హైందవ గాథల యందు నాగరాజు వంశకారకుండుగా వర్ణింప 

బడెను.20 ఫెర్లూసన్ పండితుని అభి పాయము ననుసరించి “నాగులు” ఒకజాతికి 

చెందిన మనుమ్యులేకాని పాములుకారు. వారు సర్పధ్యజులును, సర్పలాంఛనులును 

సర్పమునందమిత గౌరవమునుచూపువారును అగు నొక జాతికి చెందినవారు.2! ఈ 

యభి పాయమును సవిమర్శముగా పరిశీలించుదు, శ్రీ _పకాపరెడ్డిగా రిట్టనిరి 
“నాగులు అనువారు ఒక మనుష్యజాతి వారనియు, వారు సర్పచిహ్నులుగను, 

సర్పములందు గొరవము గలవారుగను, నుండిరనియు వారినుండి భారతాదులందు 

(పసిద్ధులెన నాగరాజులుత్ప త్రియెరనియు, నీ పొరాణికనాగరాజులు అనార్యజాతు 

లుగానుండిరనియు, దీనికి నిదర్శనము జనమేజయుని యజ్ఞ మనియు, వీరార్యులతో 

సంబంధములు జేసిరనియు, దీనికి నిదర్శనము అర్జునాదుల వివాహము లనియు, 

తర్వాత బుద్దుని కాలమున వీరు బౌద్దులెర నియు, ఆద్లైనను ఏరు తమ “జాతీయ 

చిహ్నము" లగు సర్పములను వదలక బౌద్ధాలయములందును వీనినుంచి పూజించి 
రనియు వీరి యాచారమే తర్వాత హిందువులును స్వీకరించిర నియు పె ఫర్షూజన్ 

గారి సిద్ధాంతముల నుండి మన మూహింపవచ్చును”22 పై వక్కణమును బట్టి 

కేలిన దేమనంగా ననార్య జాతులకు (జెందిన ఉతర హిందూస్థానమున నివసించు 

18. శ్రీ నురవరం పతాపరెడ్డి - హిందువుల పండుగలు పే. 163. 

19. శ్రీ చిలుకూరి వీరభదరావు - ఆంద్రుల చరిత - భాగము 1 

20. కాశీమజిలీ కథలు - వణిదతుని కథ. 

Ek: Ferguson - Seen Wert 

నికి. శ్రీ సురవఠం ఫతాపరెడ్డి - హిండువృల పండుగలు = ఫే. 215, 
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నాగ జాతివారికి జాతీయ చిహ్నము (Totem Symbol) సర్పము. ఆది వారి 

కారాధ్యదై వము వాది పూర్వులు నాగరూపములతో గుడుల యందర్శ్సింప(బడిరి, 

తక్షక, వాసుకి, శేష, వాసుదెవ నామములు వీరి జాతికి చెందిన పూర్వుల 

నామములే.2?3 ఈ జాతియందు టోటమిక దశా పరిణామముగా రూపొందిన సర్చ 

పూజ, ఆర్యమతము నందును (గహింపంబడినది. ఆదిశేషువు శ్రీ మహావిష్ణువు 

పాన్సగుటయు, వాసుకి, పర మేళ్యరుని జటాభూషణమగుటయు, ఆర్యానార్య 

మతముల యొద్దికను సూచించు నంశములు. [దాఏడ దేవతలుగా నిర్ణయింపయిడిన 

యెల్బమ్మ, సుబ్బారాయ (డు, పాపరూపమున నర్చింప(బడుట, సర్పమునకు(గల 

యనార్య సంబంధమును సూచించును. 

అభ్రై మన దశావతార గాధల వెనుకను, ఆనార్యజాతుల ఆదిమ మత 

స్వరూపమగు “టోటమిక స్థితి తొంగి చూచుచుండవచ్చును. ఒకనాటి ఈ దశా 
_వభావమును సూచించు విషయము లెన్నియెని మనము నిత్యము పాటించు 
నాచారములయందు, మన గో|త సంజ్ఞలయందు, మన చవాశపద గాధలయందు, 

కొన్ని చోట్ల మన సాంప్రదాయిక (T౯2d1t10n౧2h)సాహిత్ణమునందును కాన్చించు 
చుండును, 

ఈ విషయ మెక్కువగా జానపధ గాథలయందు వెల్లడింపంబడి 3 

యాచార వ్యవహారములయందును, నమ్మకములయందును, కాన్పించుట చేతను 
జానపద గాథలయందీ, జంతువులు నిర్వహించెడి పాతయు, అవి పొందెడి 
గౌరవమును. [(పస్పుటముగా నుండుటచేతను, ఈ గాధల యందలి టోటమషికి 

క ళాస్వరూపమెట్టిదియో కనుగొనుట కనవు పడుచున్నవె, 

టోటమిక లక్షణము లెట్టివియో వెనుక పుటలలో వివరింపన్తె నది, 
ఆ లక్షణములను ఇదమిత్సమని స్పష్టముగా నిర్ణయించుటకు తగిన యంశమాజు 

గేయగాథలయందు కానరాకపోవచ్చును. కాని ఆ లక్షణములను దిజ్మాాశమ గ 

సూచించును. వాని ఛాయలు గలిగిన యాచారాదికములను, జానపట గే, 

గాథలలో నున్న వానిని వివరించి చూపవచ్చును. 

23. lbid స 
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la Tout 

సూత ధారణ తరువాత, వివాహములయందు, నాల్లవనాండు జరుపబడు 

పూజా[పక్రియ నాకబలి, లేక నాగవల్లి. ఇందు వివాహ మంటపముననే 

నాలుగు వెపులను చిన్న చిన్న యెరేణి కుండలనుంచి వాని యంచులను కలు 

పుచు నాలుగు |పక్క_లను దారము చుట్ట యొక చవికెవలె నేర్చాటు చేయుదురు. 

తన్మధ్యమున పంచవన్నెల పిండితో (ముగ్గులను ఆర్బెదరు ఆ దారమును 

పోలు దారమనియు, నా [ముగ్గులను పోలనీయు, జానపదులు వ్యవహరించుట 

గలదు. ఈ పదముల వాడుక గేయగాధలయందున్నది. "మి రెల్లి మల్దన్న 

కథయందు మల్లన్న , రాక్షసి పెంచిన రత్నాంగితో వివాహము చేయించుమని 

పర మేశ్వరుని ప్రార్థించెను. అందులకు శంకరుండు వల్లెయని పోలు దారము 

కొజకు చూచెనట. కాని ఆది లభ్యము కాకుండుటచే విగారించి, తెల్లని 

యున్నితో దారమునుచేసి పోలుదార మమర్చి వివాహక్రియ నడి పెను అట్టు 

హోలు దారమునకు. బాహ్మణేతరుల వివాహ [(కియయందు సర్వ _పథమమగు 

[పాముఖ్యము కానవచ్చుచున్నది. ఆనాటి నుండి రశ్నాంగి నంతతివారు ఊన్ని 

కంకణపు కురమలును, మల్లన్న పెద్ద భార్యయగు పద్మాశ్నీ సంశతివాగు పతి 

కంకణపు కురమలునై |పసిద్ధి వహించిది. - ఇట్టీ గేయమున “పోలు దార:ము 

యొక [పస క్రికలదు. జాంబ పురాణమున _పసంగపశమున, “పోలు యెకి స 

_ప్రస క్రి వచ్చినది. 

పాక్ని కుడు = ఆరె గాడ్డి కొడక, ఎప్టీ మాట్లాడు చున వురా: 

జాంబవంతుడు :- అయ్యా గాడ్డికొడుకు బలిదోడు. గొడ్జి స్సిల్చు 

ఎవరికి రాస్తున్నరు ? బలిజోల లగ౨ఎ రాను 
వాలని రు a) గ 

న్నరు అజ నేను కానంయవ్య, =. 

ఉదాహృతభాగము తిట్లతో వినుట కింపుగా లేకపోయినకు, ని వు 

(పాచీన మత స్వరూపసూచకమగు నంశము నిషిప్రమె యున్నచి = అజం 

వంశ చరితను గమనించినచో, నందొక కథ చెప్పబడు? న్నది. క 

కొలమునాండు పారంతి బాగుగా నలంకరించుకొని పరమ శివుని రంజింప (సయ 
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త్నించెనట. కాని యామె యంద మాతనిని కలంచ లేకపోయెను. పార్వతి, 
యేమిచేసిన తన భర్త తనయెడ సుముఖుండగునో చెప్పుమని తండి నడిగెను. 
అయన (బహ్మనుపాసి-చి, (బహ్మ యాజ్ఞ పకారము ఎదుట హోమమును వేల్చి 

ధ్యానమగ్నుండై యుండెను. అప్పుడా హోమ కుండమునుండి, గాజులు, వనుపు, 

గంధము, తాదికమ్మలు, న ఖ్రలు, దువ్వెనలు మొడలగు నలంకరణ _ద్రవ్యము 

లను మోయుచు నొక కంచర గాడిద నెలువడెను. ఆ దవ్యములను వివిధ 

దేశములకు గొనిపోయి వ్యాపారము సాగించిన ఆ బలిజయొక్క_ కుల చిహ్నము 

(Totem Symbol) కం చరగాడిదయయ్యెను.2?4 ఆందువలననే బలిజల 

వివాహ సమయములందు కంచరగాడిద యాకారవమున “పోలు” రచింపంబడును. 

దనిని బట్టి చూడగా నాడి కొలమున కులచిహ్న మైన దాని యాచారమే, ఆయా 

జాతుల వివాహ సమయమ లయందు పోలుగా ర చింపబడుచున్నదని స్పష్టమగు 

చున్నది. వెలమల వివాహముల యందు నాగవల్లి సందర్భమున ఉప్పుతోడను, 

పప్పుతోడను ఏనుగుల యాకారములు రచింపంబడును కుజమల వివాహముల 

యందు గొట్టెల యాకారములు చితింప(బడును. ఈ జాతినిగూర్చి, టోటమ్ 
కాంశములను సూచించు కధలును గలవు. కొమిరల్లి మల్లన్న కధల యందే, 

గొట్టెలు, భూమియందెట్టు జనించినవో చెప్పు వివరములు కలవు. 

మల్లన్న ,అన్న లనుండి విడివడి, తాను రేగడనేలను దున్ని సేద్యముచేగా దన 
రం a) షి. జ 

పయనమయె ను. ఇట్లు “వాల్తెనండు, ధ్యాగళ్లు వెదకును బోవుచుండంగా నొ; 

పుటలోనుండి మిక్కుటము ధగనులా వెగలచుంగ(గా ఏని అందులో నెముగ దో 
యు ఛు 

చూచెదనని _శవ్వబూనస.టంయి, అట్టు | తవ్వుచుండ ఉఅుందుతోనుండి ర ఫరక౯ాం 

గొజ్టైెలు ఒకగాటొకటిగా బైలు వెంలుచుండుటయు అది గనుగొని మ రే 

తనలో వమనుకొనుచున్నాడన” 

“ఎక్క_డివో బూర (క్రిములు రామ ఓ రామా రామ 

ఒక_టొకటి వెడ ఎస పసండె ,9 33 

లెక్కలేకుండయ్యు చూగ మిక్కుటముగ ఏటి నన్నిటి 

మనన ననన కనన ననన నన ను. 

24 శ్రీ కోకా కృష్ణారావు - ఆది వెలమ కులచరి[త. 
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నిప్పుడే యీ పుట్టలోనికి నెట్టివేసి నేర్పుతోడ 
దకగాకుండ అగ్ని చేత దహనమును కావిండు నిపుడి_”25 

యని అగ్నిని పురికొల్సి యా గొజ్టెలను కాల్చుటకై (ప్రయత్నించెను. ఆప్పు 

డీశ్వరుండు మల్లన చేయుచున్న యా చర్యను మాని, యవి సాధుజంతువు 

లును ఉపకార శీలములునై నవి. వానిని కాపాడుమన యాదేశించెను. మీదు, 

మిక్కి_లి గొల్ణల యుల్నతో వేసిన కంబళ్లలో నల్లగొ గడి కప్పుకొ న్నచో భూత్త 

_చేతాదులు దరిజేరవని యు, తెల్ల గొంగదిః గప్పుకొ సక దేవతా పసన్నమగు 

ననియు కసిరె గొంగడి(గప్పుకొన్నచో కష్టములు తొలంగుననియు. నిర్దేశించెను, 
యి 

ఎలనాగి రెడ్డి కధ యందీ కథనము సుంత బేదముతో అభించుచున్నది. 

వచ:-“ హేమాపురి పట్టణములో పాపాత్మురాలయిన వన్నమాదేవికి శివ మతస్టు 

లై న జంగమదేవర అంటే గిట్టదు, ఆమె ఒకప్పుడు ఆరాధన పెట్టించి, తొమ్మిది 
కోట్ల జంగమయ్య లను రప్పించి అన్న ములో విషము పెట్టి చంపించెను, 

కైలాసము తల్లడిల్లెను 

వెంటనె ఆ గరళ కంఠుడూ 

జంగం వేషము తాను వేసెనూ 

హమాప్పురి పట్టణ మొచ్చెను 

వన్నమాదెవి యింటికి వెళ్ళును. 

జొంటొంబొం మని శంఖ మూదెను 

గన గన గన గన గంట మోగనూ 

ధర్మ కోదండ భిక్షమడిగెనూ-” 

బయటికి వచ్చిన వన్న మాదేవిని జూచి యామెను “మలు జన్మ మున 

పందివై. పుట్టి దుర్మరణము పాలగు” మని శపించి, విషాన్న భోం మును 

మర ణించియున్న జంగముల పై, జోలెనుఒడి చిటికెడుబూది తీసి చల్లెను. అనే 

తొమ్మిదికో ట్ర జంగములును నోరులేని జంతువులుగా* మారి, పెన గొతె ఏంటీ 

యేర్చడెను. వానిని శంకరుడు కై లాసమునకు తీసుకొని పోవగా. గంగయు, 

25. చెర్విరాల బాగయః-కొమిరెల్తీ మల్లనకథ- పే.4ర్-ఎడి 1949. 
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పార్యతి యు వానికి భూమి యందే చోటు కలదు గాసి, కే లాసమున లేదనిరి. 

అంత నీశ్వరు(డు భూలోకమున నొకచోట తన (త్రిశూలము చేత భూమిని “పెల్లి 
గించి యందొక్క వివర మేకర్పుజచి వాని నుండెను. విల ద్వారమునకు పార్వతీ 

దేవి ముక్కెర తాళము వేసి కట్టుదిట్టము చేసెను. ఆ స్థలమున పుట్టబెరిగి, 

దానిపె ముని మోదుగ చెట్టు మొలిచెను ఎంనాగిరెడ్డి సేద్యమునకై _మా పుట్టను 

(తవ్వి చేనియందు కలుపు [ప్రయత్నము చేయగా గొథిలమంద బయటికి 

వచ్చెను. వానిని చూచి భయపడి నిప్పు తగిలించగా నవి మంటలలో చిక్కు 
కొనుటయు, పర మెక్యరు(డా వృతాంతము నెణింగి వానిని రశి-చి, యె నాగి 

రెడ్డికే వాని నప్పగించుటయు జరిగెను. గొతెలను సంరక్షించు భారము ఎలనాగి 

రెడ్డి తన రెండవ భార్య సంతతికి నప్ప చెప్పగా వారు కురమలై రి. సేద్యముకు, 

పెద్ద భార్య సంతతికి నప్పచెప్పంగా వారు కాపులై రి. కాపులకును. కురమలకును, 

నెట్టి సంబంధములు లేకుండునట్లు ఎలనాగిరెడ్డి తీర్చెనని యూ కథాగే యము 

చెప్పెను,2$ 

కురమలకు గొజ్జలిట్టు దొరికిన గాధను, సయ్యద్ సిరాజుల్ హస్సన్ 

గారును తమ |గంధమున నమోదు చేసిరి.2” 

ఈ కధల సారాంశమును బట్టి. గొత్టెలను పాలించు కురమ జాతియందు, 

గొట్టెల యున్నితో చేసిన కంబళ్ళయందు భూతాదులను పార దోలు మాం|తికశ క్రి 

యున్నదన్న విశ్వాసము కలదు. గొల్పెలు తమ జాతి కుపకారమును కలిగించు 

నను నమ్మకము కలదు-వివాహముల యందు పోలుగా గొత్తెల యాకారమును 

చితించు నాబారము కలదు. వీనిని బట్టి కురమల వంశ చిహ్నము : 1066910 
57 రంగ) గొత్టై యని సూచింపబడినదనవచ్చును. ఇధి కేవలము సూచనయే యని 

26. దీనిని, కర్నూలు జిల్హాలోని టోయిరేవుల వా _సవ్వ్యు(డు పిచ్చు 

కుంట్ల చెద ఊ సెనయ్య (హుసేన్) చెప్పగా |వాసికొంటిని, 

27, Syed Sirajul Hassan-The castes and tribes of 

H.E.H. the Nizams Dominions. 

10) 



యేల చెప్పచుంటి ననంగా, నిట గొట్టె, కురమ జాతిక వంశ క ర్భత ము వహించి 

నట్టు చెప్పంబడ లేదు. కురమలు దై వస్థానమున గొత్టెనుంచి పూజించుచున్న 

యాచారము |ప నుతము వారిలో కానవచ్చుటలేదు. ఇట్టి సమాచారము పూర్ణముగ 

లభించిననే తప్ప నొక జంతువుకుగాని, వస్తువునుగాని యొక జఉజాతియొక్క 
టోటమిక చిహ్నముగా, నిస్సందేహముగా నిర్ణయించుటకు పీలు లేదు కాని మిచట 

అభించిన సమాచారము లోటమిక మత స్వరూపమును నూచించునచిగా నుండి 

భావి పరిశోధనను వాంభించు చున్నదని నిశ్చయముగా చెప్పవచ్చును. ఆ విధ 

ముగా వివాహ కార్యమున నంతర్భాగ ముగా నున్న “పోలు వాయుట” టోటమిక 

స్వరూపమును వివరించుట కుప బలకముగా నున్నదవి సూచింప వీలగుచున్న ది. 

వి, అఖాద్య వస్తువులు వు 

టోటమిక మతమునంచు మరియొక లక్షణము, టోటమును, భుజింప 

కుండుట. హెందవుల యాచార ముల యిందుగాని, కథలయందుగాని యొకొ_క్క. 

వాతి కథఖాద్యములుగా కొన్ని వస్తువులను పేర్కొనుట కలదు. ఈ విషయము 
జానపద గేయగాధలయందును స్పృశింపంబడినది, అఖాద్యము లనంగా తినుటకు 

నునసు కానివి, ఆనహ్యములై నవి యను నర్ధమున నిచట వాడంబడుట లెదు. 

కేవల మొకజితి, లేదా యొక గుంపు, తమకు గల (పత్యేక గోోతముల వలనగాని, 

తమ కు* వలను బట్టి గాని కొన్ని కొన్ని వస్తువులు తినకూడదను నిషేధమునకు 
పాలగుచున్నవి. ఆ ఏవిధముగా నిషేధింప(బడి యఖాద్యములగు వస్తువులే 

యుచట స్పృశళింపబడును, 

పర్వతాల మల్లారెడ్డి కథయందు .- గోపిరెడ్డి, వర్గము. కురిసిన తతి, 
9 a G ఆ 

(గహించి, తన కుమారుడు మ లన కడకు వచ్చి యిట్లనెను. 

ఏడేండ్ల కొడుకా చిన్నీ మల్దారెడ్డి 

ఏడేండ్ల కీయేడు కాలమా28య కొడక 

ఏమి చేను మనము పెటుదుము మల న్న” 
శు డీ 

ఆ మాటలకు మ బ్రన్న. 

26. కాలము - తతి 
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“తం డిగారు ఓ గోపిరెడ్డి విసుము 
నీకు తెలియని పంట యున్న దేమి 

స్్యయనసు కొచ్చిన చేను పెట్టు తండి” యని 

గం ర జవాబిచ్చెను కొని గోపిక 
అ 

మూడు నెలలకు వ సప కుమారకా 

ముసాపురి కొరపంట కొడుక 
కొత చేను వార వెడాను”.ఆని 

నిర్ణయించెను. కాని మన్న, 

“కొండ్యాలది గో_తము మనది 

ముకొొ_ర వంశాదులము మనము 

కొరబువ్య భోంచెయ్యరాదు మనకు 
శు గాలికి కొర చేను ఉంటె 

దివ్య గాలికి నడువరాదు మనము 

కొ రచేను పెట్ట వద్దు తండి” 

యని తండ్రిని మందలించుటయేగాక , అట్టు మేర మీరినచో 

“ఏటిక ఎద్దులు మునిగి పోతవయ్య 

పాడిబర్లు పాడై. పోతావి 

వద్దు వద్దు కొర చేను పెట్టబోకు'' 

మని కీడును శంకించెను_ 

డీనిని బట్టి కొండ్యాల గో తమువారు, “ముక్కొ-జ్ఞి వంశస్థులు, కొజ్జ 

యన్నము తినరాదు. కొజ్జ చేని గాలియేని వారి మీద సోకరాదు-ఆని తెలియ 

వచ్చినది. 
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ఉరు జా_ఒపురాణముసందుు, గొండ్డ వాని | పళంన కందు 
ది టా 

జాంబవంతుడు *- అయ్యా, గౌండ్ర వాడు కోడిని సాదరాదు, కోడిని తినరాదు. 

పాళ్చికు (డు ;_ ఎందుకోసం తినవద్దు ద 

జాంబవంతుడు :- అయ్యా గౌడు గౌడు అంటే పెద్దిరాజుకు( సిద్దిరాజుకు 

జగడంబడ్డప్పుడు సిద్దిరాజు వచ్చి కలుకోడిని పట్టుకు 

పోయినప్పుడు - కలుకోడి యనగా గౌండ్లోండ్డ యింట 

ఆడపడుచు ఆ కలుకోడి ఉండగా అప్పుడు కల్పవృ కం- 

ఆనగా తాటిచెట్టు వంగమంటె వంగేది లేవుమంటే లేచేది. 

అందరుగూడ దాగేది - ఇప్పుడు, కలుకోడిని సిద్ధిరాజు 

పట్టుకుపోగా కాటమరాజు జగడ చెయ్యలేడు, ఊారుకున్నం 

తల కలుకోడి శపించింది. ఆందువలన తాటిచెట్టు వంగ 

కుండ, లేవకుండ అయినాది, అప్పుడు కలుకోడి ఉండంగ. 

కూతకు పక్టైడు వరహాలు గక్కేది. కలుకోడి పోయి 

నంక కాటమరాజు దరి|దుడయ్యె. గొండ్ల వారికి ఎంత 

క ల్లమ్మి నగాని సగం బర్భ్హతు తక్కువున్నది. 

పసంగవశమున వచ్చిన కాటమరాజు కథయందలి యీ భాగము, 

మ్మదాసు (పభుత్యమువారు వేసిన “కాటమరాజు కథ యందు లేదు. భారత 

మంత (గంధముగా పెరిగిన యీ కథాంతర్గితోపకథలను భావి పరిశోధకులు 
సెకరింపవలయును నాకు కడప మండలమున దీనికి సంబంధించినదే ఆవుల 

పరస యను భాగము లభించినది - ఇక (పస్తుతాంశమునకు వచ్చినచో నిచట 
కాటమరాజు గౌండ్రవాండుగా చెప్పంబడెను. 

రురమలకు “గొడ యను నుపపదము చేరుటకొక కథ గలదు. కురమల 

జికండగు వీరన* 2 కొకసాది కల్లు (తాగవలయునని కోర్కె. జనించెను. 

‘29. ఈ వీరన్నయే ఆది జాంబవుని యవతారమని కాటమరాజు కథ 

చెప్పుచున్నది. 
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చెంత నేమియు లేనందున తన మీసము దీసి, గౌండ్రవాని చెంత కుదువబెట్టి, 

తదుపరి, యా మీసము నిమ్మని యడిగెను. కాని యింతలో నాక యుడుత 
యా మీసము నె తుకొని పోయెను. అందువలన గౌండ్ల వారానాటి నుండియు 

“గౌడ'యను తమ బిరుద నామమును కురుమలకు కోల్పోవలసివచ్చెను. ఆ వివ 

ముగా కురుమలు గౌడులమురి.3౦ గొల్పలకును, కురుమలకును మధ్య పెద్ద 

యంతరములేదు. ఇరువురకును మల్లన్న దేవుండు కలడు. ఇరువురును వీరన్నను 

గంగను పూజింతురు. కాటమరాజు వీరిరువురకును పూజార్హు(డైన మహా 

వీరుండును, దేవుడును. ఇంతకును నీ గేయమువలన దేలినదేమన*గా, కలు 

కోడి గౌండ్డ వారి యింటి యాడపడుచను విషయము. అది యున్న ందువలననే, 

వారి సిరి సంపదలు పాలు పొంగిన ట్రింటిని పొంగించినవి. వారు వంగు మనగా 

కల్పవృక్ష్షమన(దగిన తాటిచెట్టు వంగెడిది. కలుకోడి వంశమునుండి యితరులచే 
నపహరింప(బడగా నా శుభ చిహ్నము లన్నియు మారిపోయినవి. గౌండ్రవారు 

కోడిని దినకపోవుటకు కారణము, ఆది వారి యింటి యాడపడుచగుటయే. 

ఇందలి యంశము నిస్నందేహముగా టోటమికాంశము. ఇచటి కోడి 

గౌండ్లవాం టోటమక చిహ్నము. దానిని చంపక పోవుటయు, తినకపోవుటయు, 

నన న. 
గేయగాథలయందు లభించిన సమాచారమిది - దీనికి తోడు జనవ్యవహార 

మున నున్న కొన్ని యుదాహరణముల నీ విషయమున కుపబలకముగా నీయ 

వచ్చును. 

రాయలసీమ [పాంతమునకు చెంది, నేనెతిగిన రెడ్డి కుటుంబము వారి 
గోతము కుక్కుట గోత్రము, వారు కోడిని చంపరు, తినరు. మరియొకరి 

గో తము సొరకాయల గోము వారికి ఆనపకాయలు నిషేధము. పూర్వము 
అద్దంకి నేలిన రఘుపతి, రామచం[దరాజు మొదలగు క్ష[తియులు, కాకతీయ 

30 Syed 5224) Ul Hassan - The Castes and Tribes of 

H.E.H the Nizam's Domi pions, 
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సంబంధులు వారింటిపేరు మందపాటివారు, వారు తమకుగల “కాకతీ సంబంధ 

ముచే గుమ్మడికాయ నుపయోగింపరు. తత్సంబంధ మైన వరుగును, వడియము 

లను తినరు. 

టొందిలీలు కోడిని తినరాను. ఒరియా దేశములోని గోసాయిలకును 

ఆది నిషిద్ధమే. కాళింగులు చేపలను తినరు. శాకాహారులలో కొందరికి అల్లము 

నిషేధము, మరికొందరికి నీరుల్లి నిషేధము. 

ఇట్లు కొన్ని వస్తువులు, గో తములతోడనో, వాంశిక మగు పత్యేక కారణ 

ములతోడనో జతకూర్చుంబడి, నిషిద్ధములె నచో, వానిని టోటమిక వస్తువులుగా 
ననుమానించుటకు వీలున్న ది, 

లః గో తము వలు 

గో తమునకును, టోటమిక చిహ్నమునకును సంబంధమున్నట్లు (గపాంప 
నై నది. టోటమిక దశా పరిణామ కాలమున నాదిమ మానవుల యఎదేక్పడిన 

గుంపులే నేడు గోత సంజ్ఞచె సూవింపంబడినవా ? హైందవుల గో త్ సంజ్ఞ 

యొక్క చరిత మేమియని యా లోచింవినచో, వింత గొలుపు సమాచారము 
లభించును, 

ఈనాడు కాన్పించుచున్న (చాహ్మణ క్ష్యతియ వైశ్య గో తములును కొన్ని 

యెడల శూూదుల గో తమలునుి! బుషి సంజ్ఞక మలై యలరారుచున్న వి. 

ఆర్యమతమున అబ్బ పతిష్టులె సిలవిన బుషులందబును గోోతపురుషులుగా నెంద( 

ఇ డిరి. అట్టి బుషులపై, ముఖ్యాంశ ములను సమర్థ్ధించుటకు సూతజ్జులేర్పడిరి. 

మజికొందరు. [ప్రవర బుషులుగా నేర్చడిరి. ఇది నాగరక మానవుని గో త 

సూత పవర సంజ్ఞల రహస్యము. 
అమమ ప తపనను 

ల!. వెలమలలో, కే తజ్జ, శ్రీవత్స గో తముబు కలవు. భటాజులలో 

కశ్యపాది, యువి గోతములు కలవు. యాదవృలలో కాటమరాజు తాత 

వల్టురాజు ఆ(తేయ గో|తోద్భవుడు, 
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ఠః మువుంరి యందును సూ _తజ్జులే (ప్రధానులు. సూతజ్జులలో జోధా 

యనుడు మొదటివా(డును, ఆప సంబుడు తరువాతి వాండునుగా పదగణింప( 

బడిరి.32 వీరి కాల మించుమించు కీస్తు పూర్వము నాలుగవ శతాబ్ది, ఆ 

కాలమున నాం ధులలో గోత సూత [ప్రవరలు బుషి పరముగా నేర్పుడినవని 

నిర్ణయించినచో నంతకు ముందు (పాచుర్యము నందిన గోత్ర నామముల చరిత 

యెట్టడది 2 గోత్ర శబ్ద స్వరూపమెమియని యాలో చింపవలసియున్న ది, 

గో తమన(గా స్వర్గమును రక్షించునది. అన(గా అపత్యము అను నర్దము 

చెప్పుదురు ఆన(6గా ఊ తమ లోకముల నుండి పతనము లేకుండజేయునది యని 

యర్థము. _పకృతార్థ మున సీ వివరణము సరిపోదు, 

గోతమనయగా గోవులను రక్షించునది. “పళువులసాలి యను నర్ధమును 

కలదు. గోసమూపహము తొలి కాలమున [ప్రత్యేక సంపదగా భావింపంబడినది, 33 

గోవులకున్న (ప్రత్యేకత వలననే ద్యెగు (రెండు గోవులు కలవా(డు) చ్మితగు 

(చితమైన గోవులు కలవాండు) వంటి సమాసములు |పాచుర్యమును పొంది, 
గోవులు కలవాని నుద్దేశించి వాడంబడినవి. 

మానవునకు వ్యవసాయము, పశుపాలన యలవడిన దశలో నా చెంటికిని 

నుపయోగపడి మానవ జీవితము తోడ సాన్నిహిత్యము నొందిన గోజూతియే వాని 

(పత్యేక ధనమమొొొను. అట్టి గోసంపద నాధారముగా.గొనియే, గృహపాలకుని 

(పత్యేకతను గుర్తించు పద్ధతి యేర్పడియుండవచ్చును. గోోతమనంగా గోష్టమనియు 
నర్థము కదా |! “ఇస్నే గోష్టముల పశుధనము కలవాండు” అను (పత్యేకార్థ 

స్ఫురణను కలిగించుచు గోత సంజ్ఞ వంశ సూచకముగా కుదురుకొని యుండ 
వచ్చును. 

గోప్టమునకు ఆనాగరక జాతులయందు మిక్కిలి గౌరవ _పదనుగు 

స్రానముకలదు. (దావిడ జాతికి చెందిన తోడాలలో వారి పశువుల కొట్టములె 

ఏ2. George Bhuler- Sacred Books of the East No.l II 

ఏఏ, తెలుగున దూడలకు నావులకు సొమ్ములు" అను వాడుక నేదెకిని జన 

వ్యవహారమున నున్నది. 
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వారికి దేవాలయములు. పశుపాలకుడే వారి పూడారి. ఆతడే వైద్యుండును. 
తోడాలు నివసించు (గ్రామమున కంత టికిని మూక ఉమ్మడిగా నొకగోష్టముండును 

దానిపె నధికారము నెజపువా(డు మిక్కిలి గౌరవపాతుండు. పాలుపిండుట, 

మజ్జిగ చిలుకుట, వెన్నతీయుట మొదలగున వన్నియు నతి పవ్నిత కార్యములు, 
మిక్కిలి శుచి తోడను గ్రోద్ద తోడను చేయందగినవి. ఒక గామమునకు (జెందిన 

తోడా మజియొక (గామమునందు |పవేశింపవలసి వచ్చినచో మొట్టమొదట 

నాత(డు గామకంఠమున నెలకొనియుండు గోన్టము కడకేగి సాష్టాంగపడి 

(ప్రార్థించి యూరిలోని కేగుట కనుమతి తీసికొన్నగాని లోని కేగరాదు.34 

ఇట్టనాగరక జాతులయందు గూడ గౌరవ స్థానమును నొందిన గోతమే 
(గోష్టమే, సంపదకల వ్య క్రులయొక్క- విశిష్టతను సూచించుట కై. నామ 

సామాన్యముగా/General Term) నలరారిన దనవచ్చును. 

గోత శబ్దము వంశ సూవకముగా కుదురుకొన్న పరిస్థితి యెట్టిదె నకు, 

గో తనామములు నాగరకులై న యార్యులచే బుషినామకములుగా రూపొంధినవి, 

నాగరకత యొక స్పర్శయు, పాండిత్య (పకర్ణయు నెకు్యువగా సంటని 

శూ దుల గో తములను పవ౨ిశీలిందచినచో నాశ్చర్యదాయక విషయములు లభించును. 

వారి గోత్ర నామములు కొన్ని పశుపత్యాదులవి జన్ని యావుల, 

తుమ్మెవల, పైడిపాల, వంటివి. కొన్ని వృక్ష సంబంధి నామములు, వట్టివేళ్ల, 

వేళ్ళమడి, మెడిపళ్ళ, వెలగల, ధాన్యాల, ఆవాల వంటివి, కొన్ని | పకృతియందలి 

సహజవస్తువులు-అవి. దొలుకు నీళ్ళు, పాలు నెయ్యి - వంటివి, 

ఇట్టు జంతువులు, పక్షులు, వృక్షములు, పకృతి సహజవసువులు, మను 
ష్యుల యందలి (పత్యేక సముదాయములను (గోతములవు) సూచించు చిహ్నము 
లుగా నెర్టిన్న (బడినవి యని పర్యాలోచింప( బూనుకొన్న చో, నాదిమ మానవ 
మత విధానమగు టోటమిక స్వరూపము స్మృతి పథమున కదలాడక మానదు, 

న 

34, F, Murdock - Our Primitive Contemporaries, 
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సృష్టియందలి _పతివసువును ఆక్క నివేశన స్థలమగు నను [పాచీన 

మానవుని యత్మారాధనా ( Animism) పూర్వక మైన భావనను బట్టి, ఆయా 

వస్తువులు పితు దేవతల యాత్మలకు నివేశన స్టలములై , ఆయా సమూహము 

లకు (పత్యేక చిహ్నములై (Totem 5720015), విరాజిల్లి యుండవచ్చును. 

వాని యందలి (పత్యేక గౌరవము వలననే, తమ టోటము చిహ్న ముకు, 
బాధించుట గాని, దానిని భుజించుటగాని చేయకూడదనెకి యాంక్ష [పబలముగా 

నుండెడిది. 

అంతేకాక, సగో్యత వివాహములపట్ల, హిందూ సంఘము నిషేధమును 

[పకటించినది. ఇట్టి నిషేధము టోటమిక మత స్వరూపమున నంతర్భాగముగ 
నున్నదియే. ఒక టోటమునకు జెందిన వ్యక్తి, అదే టోటమునకు సంబంధించిన 

వారితో వైవాహిక సంబంధములను కలిగియుండరాదనెడి యాంక్ష పొదీన 

మానవునకు జెందిన టోటమిక దశయందు కలదు 35 ఈ కట్టడి నుల్చంఘించిన 

వారి కొకొ_కచో మరణమే [పాయళ్చి తముగా నుండెడిది. ఈ యంశము కూడ 
హెందవ గో తములకును (పాచీన టోటములకును గల సంబంధమును సూచించు 

శ్రి కలదిగా కాన్పించుచున్నది. 

ఆర్యసం[పదాయవ్యా ప్రియము నాగరీకర ణమును(౮17111226100%) మనుష్య 

సంఘములను [పభావితములుగా? జేసిన ఘట్టముల యంది గో త నామములు 

బుషి నామకములై నవి. అవాహ్మణులలో నిప్పటికిని కొన్ని యెడల నొకే 
వ్య క్రికి బుషి నామకమగు గో(తమున్కు సహజ వస్తు నామకమగునదియు, 
రెండును కానించుచుండును. 36 

35 J. G. Frazer - Totemism and Exogamy- 

అర్య ఉట్ల న వ లాపీ 

65, వెలమల గోోతములలో కొన్నిచోట్ల నొక్కొాక్కరికి రెండు గ త 

నామములు కలవు. 

వేళ్ళకుడి హ్ వేదవ్యాస 

అతిరస యు హరితన 

వుికతు. అహ నిర్మలబుషి 
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ఈ విధముగా గోతముల చరిత కొంతవజకు స్పష్టాస్పష్టముగ (పాచీన 

మానవుని టోటమిక దళశాస్వరూపమును సూచించుచున్నది. 

4. ఆచారములు :;= 

ఈ నాటికిని జానపదుల యందును, నాగరక మానవులయందును కొన్ని 

యాచారములు పాటింప(బడుచున్న వి. ఇట్టివి గేయగాధలయందు విరివిగా కస్పించు 

చున్నవి. వీనిని నిశితముగా పరిశీలించినచో, వీని వెనుక నొకనాటి టోటమిక 

మతచ్చాయలు కాన్చించుచున్న వనుటకు వీలు కలదు. అవి 

1 పచ్చ పొడిపించుకొనుట :- పచ్చ పొడిపిందుకొను నాచార మిప్పటి 

కిని జానపదులయందు తీ వముగనే యున్నది. వ్యకక్రి చనిపోయి ఆత్మ పె లోక 

మున కేగినపుడు, దేవుడా యాత్మ శరీరమును జూచి, “పదివేలు చేయు పచ్చ 

పొడుపు లేదు గాన నరకమున(బడు”' మని దానిని కిందికి (తోసి వేయునట. ఆ 

నమ్మకమువలన జానపదులు విధిగా పచ్చ పొడిపించుకొందురు. దినిపై 
జానపద వాజ్బ్యయమున ననేక గేయములును _వపచారములో నున్నవి. 

శరీరము పై క ముఖముపై న బొమ్మలను రంగులలో చి తించుకొను పద్ధ 

తిని పాశ్చాత్యులు 4600108 అందురు. ఆ స్ట్రోలియా ఆఫికా, అమెరికా- 

ఇండియా దేశనులకు జెందిన యాటవికులలో నీ చిత రచనా పద్ధతి క న్చించు 

చున్నది ఈ బొమ్మలకు, మత సంబంధమగు _పత్యేకతి కలదు. ఆది టోటమిక' 

మత సంబంధమగు (ష్మకియ తమ టోటము చిహ్నములనే రంగులతో శరీరము 

లపై చితించుకొను నాచారముగా సీ కళ జన్మనంది, రాను రాకు అలంకరణ 

సాధనముగా రూపు చెందినది. మన [ప్రాచిన కావ్యముల యందును, అందగ తె 

అయిన స్రీలు చెకి్రాళ్ళ పెనను, వక్షస్థలము నందును వివిధ సుగంధ (ద్రవ్య 

ములతో (కస్తూరి, గంధము మొదలగునవి) మకరికా పత రచన కావించుకొొనెడి 

వారు. ఇచటి 'మకరిక' ఒకనాటి టోటమిక చిహ్నమా? ఇదియే పచ్చబొట్టుగా 
జానపదులలో నిలిచియున్నది, 

ఏ. కొన్ని జంతువులను చంపరాదను నాంక :- జంతుపరముగా, పిల్లిని, 
బల్లిని, కాకిని గోవును, చంపగూడదను ని షేధములు కలవు. [పాచీన టోటమిక 
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విధానమునగ. టోటము చిహ్నడుకు చంపరాదను కాంక్ష ముంకనూ నీ రూపమున 

జన వ్యవహార మున జీవి ంచుచున్న చ దనవచ్చును. 

పామును చంపినచో, దానిని మనుష్కునకు వలె, మంచిగంధపు చెక్కతో 

నోట రాగి నాణముంచి దహన[కియ నిర్యహించు నాచారము కలదు. టోటమ్ 

జంతువు గతించినపుడు, తమ కులమునకు జెందిన వృద్ధుని దహన కియలను 

నిర్వహించు నంతటి గద్దతో, దాని దహనాదికములను జరుపు నాచార మీ 

రూపమునంది యుండవచ్చును, 

ఏ టోటమ్ జంతువులు సరి నడవినచో కుభము. అడ్డము వచ్చినచో 

నకుభము. వాని యరుపులు భవిష్యతూూచక ములు - అను నమ్మకములను తోట 

మీక మత (పాధాన్యముగల యాటవిక జాతులయందు గమనింపవచ్చును. 

అట్టి నమ్మకములే, ఈ నాటికిని మనకు కలవు, నక్క- దారికడ్డముగా 

పరుగా తీగ యపభము. కాకి యరచిన చుట్టములు వత్తురు. పెడికంటి ఒకటి 

పలికిన నళుభమును రెండు పలికిన శుభమును, - జంతుసంబంధియనగు నిట్టి 

శకునములలో నొకనాటి టోటమిక స్థితి సూచింపబడుచువ్నది. 

జానపదగేయగాధలలో నిట్టు టోటమికాంశములను స్ప శించుటయే గాక, 

జంతు[పాధాన్యము గూడ కధాంశమునందు పొదుగ(బడి యున్నది. వీని యందలి 

జంతు పస క్తి నాల్లు విధములుగా కాన్పించుచున్నది. 1. కొన్ని గాథలు జంతు 

నాయకములగుట 2 కొన్ని గాధలయందు జంతువు, వర[పదాతయె, దైవ 

స్త్పరూపమై,కధను నడిపిందుట, లి. కొన్ని గాథలయందు కధాగత ముఖ్యపాాతకు 

చిన్నవియు పెద్దవియునగు జంతువులు ఉపకా కారకములుగా నుండుట. 4. కథాగత 

వ్య కులు జంతురూపముల నందుట, 

జంతువు పేరిట వ్యవ వహరిలపయడెడి గేయగాధ లలో ముఖ్య మైనది జాంబ 

పురాణము, ఇది సృష్టికి ఆదియె పుట్టిన జాంబవంతుని పేరంజెప్పంబడినది, 
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దీనిని పచారము చేయువారు ఆపాదీల)... వారి కులదై వము జాంబ 

వంతుడు. వారు తమ్ము “వాంఒపదానుోల మనియు చెప్పుకొనుట కలదు. 

కులమున కాది మూలమైన శాంబవంతునిగూర్ని వారిట్టు చెప్పుదురు. 

“అందరికన్న ముందు బుట్టినవాడు తాతా జాంబవంతుండున్నాడు అ 

ఎక్క_డున్నా (డు తాతా జూంబవంతు(డు - నష్టేడు 

సముదాల నట్టనడుమ ఆరచేయి అంత దామర కమలము 

దామర కమలము మీద శిరసు కిందికి శిరిపాదాలు మీదికి 

బెట్టి వరతపను బట్టుకొని తాతా జాంబవంతు(డుండెను,” 

ఆయన ఆది పురుషుడు, సృష్టియందలి [పాణులకు నెట్టి యాపద వచ్చినను 

వారు జాంబవంతుని కడ కేగి అరణోపాయము విచారింతురు 

పార్వతీదేవి కొడుకు, చెన్నంగి వృతము (కింద బుట్టిన చిన్నవాడు 

సత్యగోవును, వెంట దిరిగి సంరక్షించెడివా(డు, దాని పాలుదావి, 

గోడా రీ సత్యగోగా స్ అము ర్రమే 

యింత శృంగార మున్నది సన్ మాంస 

మెంత శృంగారమున్నదొ” యని “శపించెను. 

““కపించగనే నోట్ల మాట నోట్ల వుండంగ గట్టుకుపోయిన గోగు దిగదిగ 

దిగి వచ్చెను. శివుని మరము కాడ్కి_పోయి “పరదక్షణి తిర్లి పడమట మొకాన 

మొక ంబెట్టి, అంటో అని వర్షి, కొండ బడ్డట్టుబడి, గోగు తీరిపోయెను” - 
అంతట 

“పార్వతీదేవి పరమేశుడు, దేవాది దేవతలను ఎంబడించుకోని సత్య 
గోగుకాడికి” పోయిరి. “సత్యగోగు కాడికి పోయి ఆంబో” అని ఆల తేరిరి. 
అప్పుడు దేవతలు, “సచ్చిన పీనుగు ఉండదు. వండిన కుండ ఉంటదా +? 
వండిన కుండ పాసిపోతది, సచ్చిన పీనుగు మురిగి పోతది అని. 

ఈ గోగుసు ఖండించుకోని భోంచేతామని సచ్చిన శాన కొయ్యకూడధని 
గోగునుబట్టి గుంజుతున్నరు. దేవాన దేవతలు గుంజ్లినగాని సింథారు మందము 
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al a yes ge ఆర 
రంపం లె లంచం 

(aw 

es గోగు కదుల్తలేదు అప్పుడు దేంతలు సచ్చి“తాన కోసే 
ఉండదు. దొడ్డికి హెచ్చు ఉండదు అని దెఎతలు ఏమని ముకారపడువురు, ఈ 

గోగును తర్త తతి ౨ుశాద పదుతున్నరు. నట ఊరికి 

లేరుగాని అందరికన్న మందు బుట్టిన తాతా జాంబవంతుడున్నాడు ఆ జాంబ 

వంతుని దగ్గరకు స్రోత్రే ఏదన్నా పంపు కాగలదు అని దేవతలు ఇళారపడు 

తున్నరు” - వారి సమస్య పరిషా,రమగుఓకు సకల దేవతలు నీ జొంబవంతునే 

యాాశయింపవలసి వచ్చినది, ఆయన వ. దేవతల నందరిని ఓరకు 

జర్థుమని నత్యగోగు. దగ్గరికిపోయి, తొడ సర్సి మీసం డిద్ది సూడండి దేవత 

లారా, అని ఎడమచేత పిల్పగెటికబట్టెను. పిలి గెటికజ ట్టి,లేపర మేశా'లే గోయి౭దా! 

యనెను. గోయిందా యనగానే గోగు లేసి యిసంటబడెను.” - అట్టా కష్టము 

తీరుటకు భూమికన్నముందు బుట్టిన తాతా జాంబవంతుడు కావలసి వచ్చెను. 

మరియొక పరి విశ్వ బహ్మకు, తితియు కి తీయు కావలసివచ్చెను. 

చేసి యిమ్మని తాతా జొంబవంతు నడిగు. అప్పుడు ఆవులు, తెగలు, దూడలు, 

దుసెలు,క తెలు, ఆరెలు ఏమియు లెవు “ఆప్పుడు జాంబవంతుడు గుడ్డెళ్టు 

అవతార ముండేను. ఉండి, యిశా (బహ్మను ఊకే తోలితినా “పెంటి పుట్టుబడి' 

ఆయితదని ఏమి సేతునని, తన కుమారులు ఇద్దరు ఉండగా, పెద్దవాడు జి 

అన్నను దగ్గర బిల్బుకోని, కాళ్లు చేతు పొవగ బట్టుకో ఏ, ధర్ని కెసికొట్టినాడు. 

వాడా వతిన పానం ఇడి సెను. అప్పుడు భాంఒ తుడు ఆరు ఆరు ఉక్కు_గోర్డ 

తోడి తీ త్తి దీసెను. తి తీదీసి కడుపుల కస, దెక్క_ జేసి నాడు నె తిల మెదడు 

సున్న ము సన ఎదగ కారాకు పండువలె తి తి హోతము. జేసినాడు. 

అ కాళ్టు,స గుం బెళ్లు, చేతులు పుట్టుగ (రలు, ఎ ఎదనే డాకలి మొద్దు, తలడాక లి, 

గొంతు లకు చెసి క సుల్లిసు తి తపము సేగణులు సలాకులు చేసిండు, 

చేసి తట్టలో బెట్టి యిస్మాజహ్మ యింటికి ఎత్తి పంపినాడు. ఎత్రి పంపి ఏడు 

పూన బొక్కలు మిగిలితే మరము వెనక వేసినాడు”-ఈ విధముగా సృష్టికి 

ముందు బుట్టిన తాతా జాంబవంతు(డు, విశ్వ బహ్మ కోర్కెను దీర్చి, కావలసిన 

పరికరములను సృష్టించి యిచ్చుటలో కథా నాయకు,డయ్యెను. ఇచట జాంబ 

వంతుడు, తన కుమారుని చంపి, వాని శరీరాంగములనే పరికరములుగా చేసి 

యిచ్చుట యను నంశమునందు, టోటమిక దశలో, (పత్యేకమగు టోటమునకు 
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చెందిన మమష్యులు, తమ టోటము జంతువును చంపి, యా దూంసమును, 

ర కమును ఆరగించి, ఆ జంతువు యొక్క ఆత్మశక్తి యా విధముగా తమ 

ర క్రములో కలిసి తమకు శకి ని, ఆఅభువ్యయ మరు, వంశాభి వృద్ధిని (పసావెంచు 

చున్నదని నమ్మెడి తంతు యొకె గా సూల రూపము కానించు మున్న దని నా యను 

మానము. టోటమిక దశాస్వరూపము, హెంచ వ పుత పరిణామ సారూపము 

నందు, వైదిక మత (పాటల్యవు వలన, మటుగు పకి పోవుటచే, నొక నాటి 

యీ దశయొక్క._ స్వరూప స్వభావములను ఇదమిళ్టమని నిరయించుఓకు వీలు 
లేకున్నది. ఆఫికన్ మోటు చొాతుల మక స్యరాపమునందును, ఆమెదిక 

ఇండియనుల మత విధానము నందును, ఆ స్టెంలియన్ వాతుల  యనాగరకమత 

స్వరూపమునందును, స్పష్టముగా కాస్సేఐచు స్ దశ పౌందవ శాతుల |పాజ్యత 

స్వరూపమున మసక మసకగా కాన్పించుచున్నది. వైదిక మతాచ్చాదిత మైనను 

విధ్యు క ధర్మములుగా చెప్పబడిన కొన్ని యాగములలో నశ్వమేధయాగమ; 
నందలి కాండ యంతయు సీ టోటమిక దశా పాభవమునే వె 

వచ్చును. అశ్యమేధమున, నశ్వమును యాగార్థమై నవరంథభములు మూసి 

చంపిన వెనుక నొకర్యాత్రి, యజ్ఞము చేయు వాని భార్య ఆ యహ్వవఎతో 
నిదించవలయును. అంతియకాక నాయశ్వు శరీరగత మాంనసము్ళు సోమ 

యాజియు, భార్యయు నుపయోగింపవలయును. అ విధముగా, నా యశ్వశరిర 

మం దావిష్యుతమగు నాత్మ యాజకుని, వంశగతమగు నాత్మ శ క్రియనియు, 

నది తిరిగి మాంసభక్ష ణము వలన యాజకుని చెంగి యాతసికి తుష్టి పుష్టిని 

కలిగించుననియ పెద్దల నమ్మకము. ఈ యశ్వమేధము నిందువలననే సాజ్మా 
నవ మేధావిలసిశమెన టోటమిక దశకు చెందిన కర్మకాండగా చెప్పుకొనవచ్చును, 
మన పురాణములయందు కథితమెన దశావతార స్వరూపము విజ్ఞుల యూహ 

ననుసరించి మానవ పరిణామ వాదమునకు చక్కని యదాహరణముగా భాసించ 

చున్నది. కాని మానవుని (పాజ్మత స్థితియందు, వాని విశ్వాసమును, భయ 

భ కులును దెవతాస్వరూపముల నుద్దేశించినవి కాక జంతు స్వరూపగతమగు నాత్మ 

శకి నుద్దెశించినవని చెప్పుటకు మత్స్య, కూర్మ, వరాహా, నారసింహావ తారములు 

బలము నిచ్చును. ఇట్టి జంతు (పాబల్యమును స్పష్టము చేయుచు జంతు 
నాయక ముగా విలసిల్లిన జానపద గేయగాథ మరియొకటి కలదు. అది 
“వరహావతార చరితము.” ఇందలి కథ దళావతారముల యందలి వరాహ 
స్వామి గాథ కాదు. వీరశైవ, వె ష్టవ స్పర్ధలను తెలియజేయుచు చివటికి శివ 
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అచ ఆజ 
"కేశవా దె ఇతమును చోధించు కథగా నది పకిణమిందచినది కాస యందలి మల 

మేమనగా విష్ణు స్వరూపముగా వరాహమును, తఉత్పితికక్షిగా, శైవ (పతీకగా, 

భై రవమూ ర్తియు నిందలి కథధయందు పధాన పా 

శివకేశవ స్పర్ధలు మికిగాలి ,పాదీన కాలమునకు చెందినవి కాక యాధునికము 
లగుటచే, నీ యితివృ త్రమున కతి ప్రాచీన మత న్వరూపమగు టోటమిక స్థితిని 
సమకూర్చుట కష్టమ.. కాని ఎచట నొక విధమగు సమర్ధన చెయవచ్చు 

ననుకొందును. ఇతివృ తము ఆధునికమెనను, దానిని మలచిన పద్ధతియు, దానికి 

జంతు _పాధాన్యము కలుగునట్లు గా తీర్చిన వై నమును నాదునికములు కావు. 

జాంతవమగు నిట్టి పాధాన్యము ప్రాజ్యానవ మ సిష్యషున, టోటమిక దశ 

యందు రూపుకట్టినదనుట సిర్వివాదాంశము ఆ దృష్టితో చూచినచో నీ గేయగాధ 

యందలి జంతు (ప్రాధాన్యము వెనుక, పాచీన కాలమునకు చెందిన టోటమిక 

స్వరూపము లీలగా భాసించుచున్న దనిపించును. 

తను వమా చివవి కా 

“అఖిలాండకోటి (ఒహ్మాండ నాయకు డాదివిమ్దు సింహాచలమందున 
వరహావతార మె తెలు. కార్తవీర్యార్డు ఎని కొఖకై పరశళురాము(డే వరహావతార 
మె తెను.” అని యవతార పరమార్థమును వెల్లడి చేయుచు దానిని వర్ణించుట 

మొదలిడెను. 

“అరికాలున తామరపద్మం వీపునాను వింజామరలండి 

కల్వదోక, నొష్టా చుక్క_ండి కన్నులాను చింతామణి కలదు 

తిరుమణి శ్రీ చూర్గ్ణంబు మెండు శంఖ చకగదాధరుండైె 

తొండ మొక్కూటి లేదా మృగము దొడ్డ యనుగంతా లావండి” 

అట్టి పందిని వేటాడుటకై సహస బాహువులు కలిగినవాండు “శివభ కుండనె 

ధురంధరు.డు” కార పర్యార్టునుండు సమక చైను. రాజు దగ్గఆీ సరదార్హలో 

మొనగాండయిన గండుపల్లి బయ్యన్న లింగము, “మహ్మాపభో పందియనంగ 
మాకెంత, కొట్టి సంహరించి వత్తును సెలవిమ్మని రాజు దగ్గర సెలవుగ కొని, 

చలవ చలీలు దొడిగి, బిళ్లల మొలతాడు వేసి, పాలపూల వంకీలు వేసి, పిడి 

భాకుదోపి, తొమ్మిది మణుగుల గదను బూని, బయలుదేరెను. అప్పుడవతార 

మూ ర్రియైన పందియందు ఆదివిమ్లు (బహ్మాదులెల్లరును (పత్యక్షమెరి సూర్యుం 
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డును చం దుండను పందికి వింజామరలు వెయయూఏరి. అట్టి “పంది యొక 

పతాపానికి పిడుగువచ్చి హతో పడ్డ ప్లు పరత ంబు డం 

గుండెలు పగిలి కాలు కాలును పెనచు కున్నరు కూకుల మున పారేనుకున్నరు 

డ్ ల్ i oo జ్ జర, క్షి a 

ఎటీక రలు విడుచుకున్నరు చెట్టుకొక్కు బంటయి పోయెను, పుట్టకొక బంటయి 

కోరాను; 

గ్ tb టై రే Ey ౦ 
గి 
ps రి లు లు రు 

బయ్యన్న లింగము, ఎట్టఎదుట నున్న మద్దివృక్నము నెక్సి, చేతనైన 

చెట్టును పడగొట్టి నన్ను పట్టరమ్మని పందిని సవాలు చేసెను. పంది యా నూట 

లకు రోషించి, “కుడికోరకూ పదును బెట్టైము ఎడమ కోరకు పదును బెల్లైను కట్ట 

మీదను కానుగవృక్షం మట్టెతోడ తెగనరికివై చెను ఎదురుగనున్న చెండ 
మొద్దును, ఏటవాలుగ తెగనరికింది పదును బూని బయకల్వెళ్చిందండి” - వెడలి, 

“వడు కావిళ్లి* మద్ది వృక్షమును పిండి పిండి చేయగా చెట్టుమీవి బయ్యన్న 
లింగము రెక్ళ-లు లేని పక్షిచంద మై గడగడ వణకి, పంది పాదములు పట్టుకొని 

సాష్టాంగ పడెను. తదుపరి 'వరపహావతారము' వానిని విడిచి పుచ్చి, కా రిక 

సోమవారమందున నూరిమీదికి ముట్టడి వత్తునని చెప్పుమని బయ్యన్న లింగమును 
పంపెను. రాజు పంది నెదుర్కొనుట తై తాను పన్నెండేండ్ల వండి పెంచుచున్న 

భెరవుని సిద్ధము శజేయించెను, భె రవు(డు సామాను (డుకా (దు. త్రి గర్భము 

నుండియే రు దాక్షల తోడను, విభూతి రేఖల తోడను జనిఎచెను. జుట్టి భై రవు 

నికి బిరుదులు వేసి, నాఎయగు కొళ్టకును అందెలు తొడిగి, “పన్నెండు కాళ్ల 

ఎడ్లు బూన్చిన బండి ప నుంచి, “అరవై నలుగురు బెసా టో_రులు' ఏంశామరలు 

వేయుచు కచ్చేరికి దెచ్చిరి. తెచ్చి 

“రావే నీవు పుల్లభె రవా. ఇన్ని రోజులు పెంచిగందుకు ఈ (పొద్దున 

సమయము వచ్చినది జోడు రెండు కోరలతో తట్ట ఎక్కడ నుండో కొమ్ము 

పంది మనతో వూరి మీదికే యుద్ధానికి వచ్చెను. దాని మీదికి ఈ (పొద్దున నీవు 

యుద్ధానికి వెళ్లవలసినది” యని విన్నవించుకొనిరి. 

రాజు కూడ “రావయ్యా డ్ పుల్ల భైరవా శివమతము నిలిపి, మానము 

దక్కించి, భూమియందు కీ ర్రినుంపు” --మని వేడెను. వందికిని, భె రవునకును 
ఘోర యుద్ధము జరుగగా, చివజకు భైరవుని బలము తరుగగా, కోరల 

పంది, 
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“కుడి కోరను గుండెల కునీపెను 

ఎదురు కోరతో ఖండించింది. 

జోడు రండు తుండెములు నరికెకు కోపగించి తల తుందచివేసెకుి-ఆపెక ఎడు 

వచ్చిన బలము నంతయు కసిమసంగి కా ర్తవీర్యార్తునుని, సహస్ర బాహువులు 
తెగనరికి, చౌకలించి పె దూకి, నవ రం, _ధములు బిగియ బట్టి, తన తొడల పె 

జేర్ముకొని, ఆగహించి తలపెరికి వేసెను. వాని రక్తము భూమిపై ఎడినచొ 

వ. బఐదువు నండి నూటు"సరు రకసులు పుట్టుదురు! కాన తన 

నాలుక“ ““కళ్లం వెడల్పున పెంపు చేసి” భూమిపె పరచి వానిర 
ములను జిహ్యయందు (గ్రహించెను ఈ విధముగా కా ర్రవీర్యార్డుశ సంహారము 

చేసి, శివ గురువై న కోటయ్య లింగమునకై వెదముకసాగెను. 

కోటయ్య లింగము తమ్ముడు పిల్లన్న లింగము. వారి తల్లి కము 

లింగము. కోటయ్య లింగము పేరు చెప్పిన నచో గుజ్జములు పీరు 'తాగవు ఏను 

గులు మేత తినవు. పసిపిల్లలు పాలారగించరు. ఆతడు నాలుగు వారల మను 

జుండు, నన్నూ రేండ్హాయవు గలవాడు. హటము పూనినచో చ్యటాతిన నార 

తీయువాండు. అట్టి వానిని జయింపవలయునని “యవతారము బయలు బరనుః 

కోటయ్య లింగము కంటెను ముందు వాసి తల్లి పాపమ్మ లింగము, అవతారమును 

చూచెను. చూచి, “శివ స్థలములోకి వ స్రివి కర చేసేటి వారము శివుని 

యందు భ_క్రిగలవారము. ఇట్టి చోటికేఐ : వసి”వని, పంది.పె దుమికి, 

“అయిదు మణుగుల బల్లెం బట్టి 

మూడు మణుగుల డాలు తోటి 

వెనకా మందూ చూడకుండను 

రెండు మూడు లఘువులు చేసిందీ 

నాలుగై దు గదుములు గదిమిందీ 

మానుషానికి కొయ్య పంచి'పె 

రూమున్నర యుద్ధము చేసింది" 

11) 
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ఆఅ క మాషఘషము చూచి మెచ్చుకొని, “నిన్ను ఎట్టుకొని 

నేను కొట్టితే శ్రీ హత్యలు నే చెందిపోదునూ” - నీ కుమారుని కొజికై వచ్చితిని sb Ef vir (రైనా 

వ 

ల లం ఉని 

వానిని పంపుమని యవతారము పలికెను. కోటయ్య లింగము త లివలన వృతాంత 

మంతయు విని, యట్టి మృగముషె పోవుట వలన తనకు పరువు లేదని తన 

తమ్ము,డు పి బ్రన్న లింగమును బంపెను. వాడు వరాహమూ ర్రితో నైన భీకర 

సమర మున చె ల్రిపోంగా, కోటయ్య లింగము గుండె రుల్లుమని లవ, శివునియందు 

చి తము(జేర్చి యేడు ఘడియలు (పార్ధింపంగా శివు(డు ఎదుట నిలచెను. నిలచి, 

“రారవోరి కోటయ్య లింగము మా యందు భ కి గలవాడవు, నీవు పిలిచినా 

వ ర్రమానము ముందు మాకు గోచరమైయున్నది. ఆది పందియనుకున్నా వేమో 

పందిగాదు పర మేశ్వరుండు శివకేశవులకు భేదమెంచిన శ|తువులను జంపి మిత్రు 

లను రక్షింపవచ్చినది హరియని ధ్యానించిన వారిని ఆదరించి రకించుచున్నది 

శరణని (మొక్కినచో కరుణతో రక్షించి (పోవును. మా మాటలు నీవు వినక 

హోల్రివా దాని చేతులో నీవు చె లేవో సీ చేతులో అది చెలేనో, ఉన్న వా_సవ 

ఎరుగజెప్పితిమి'” అని బుద్ధులు చెప్పెను. అందుకు కోటయ్య లింగ మీసడించు 
కొని, “మిమ్మును ధ్యానము చేసినందుకు, మిగుల భ_క్రి పూజించి నందుకు, తగిన 
మాట సెలవివ్వక పోతిరి పొరుషంబు నే విడువ” నని పలికి యుద్ధమునకు సిద్ధ 
మయ్యెను ఇరువురకును తుముల యుద్ధము జరిగెను. కోటయ్య పతాపమును, 

సవానమును, చివరి వజకును నవతారము పరీక్షకు పెట్టి, వానిని యష్టకష్టముల 

పాలు జేసెను. పట్టు విడువని (పతి కక్షిని మెచ్చుకొని, తన సంక ల్పముచే, 

నంత్యకాలమున వాని హృదయమందున హరిమంతముప్పొంగుచు వచ్చునట్లు 

చేసెను. జిహ్వకు ద్వాదశ నామములు వచ్చునట్లు చేసెను. అపుడు, _తిమూ రులు 

తమ బాహనముల పె నెక్కి యచటికి వచ్చిరి. “ఆదివిష్ణు సింహాది రూపమగు 

నవతారము' వారిని కన్నుల జూచి, తన క శేబరమును దిగవిడచి కోటయ్య లింగ 

మున కథయ మచ్చుచు, నంబరవీధిన నెగిరి పోయెను. కోటయ్య లింగము, పంది 

మీద తన శిరము నుంచుకొని (పాణము వదిలెను. పంది వరాహమూ ర్తియు, 

కోటయ్య క శేబరము పానవట్టమునై శివకేశవులకు భేదము లేదని తెలియజేయుచు 
వెలసిరి. చూడవచ్చిన దేవ మానవులు వారికి గుడిగట్టి శిఖరము నిలిపిరి, ఈ 

నాటికిని, ఒక వైపున వరాహరూపము, మజొక ప్రక్క లింగరూపమునై, 
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అహోబిల దివ్యస్థలమునందు పరమేశ్వరుడు హూజలందుకొనుచుండును. ఇది 
“వరహావతార'గాధ నీవ క3శవ స్పర్ధ నాధార ముగా గొని.యూ పదము. వెలసినద న్ 

చెప్పవచ్చును. కాని యిందు శివకేశవులకు గొ రద వరాహములుగా, 

కేవల జంతు  కరూపములుగా, నములచుటలో దాగియున్న రహస్యము 

మనలను టోటమిక మతస్వరూపము కడకు కొనిపోవుక పురాణముల 

యందు హర ణాయుని సంహరించుటకై విష్ణువు వరాహ రూపియెైస 

కధనము కంటె నీ కధనము భిన్నముగ న న్నది. ఇందడుగడుగున ఆది 

విష్ణువు ఆఅవతారమె భాసించిన వరాహము నెడల శానపదులు వెల్రడించిన భ క్రై 

గౌరవములు [పస్పుటముగా కన్పించును శంఖ చక గదా శార్డ పరిశోభిత చతు 

ర్ఫ్భుజుండును, శ్ర వత్సలాంఛను(డును పీ కాంబర ధారియు. నాజానుబాహుండును, 

పీన వక్షస్థల సుందరమూ ర్తి యునగు విష్టువుయొక్క_ రూపము కంటెను, జాంతవ 
మగు నాయన యవతారము పైననే వారికి గల మక్కువ చక్కగా వెల్తిడింప 
బడినది. ఇది, ఆదిమ మానవ మస్తిష్క. నిర్గతముతై న మౌలికమగు దుత 
సంబంధమగు జంతు [పాధాన్యముతో గూడిన నభి|పాయమును పొదిగించుకొన్న 

పదముగా నిస్సందేహముగా నిర్ణయింపవచ్చును. 

విశాఖ జిల్లాకు సంబంధించిన దశావతార గాధలను శ్రీ దొణప్పగారు 

'సేకరించియిచ్చిరి. అందున్న వరాహావతార కధ పొరాణిక గాధకంటె భిన్నమగు 

కల్పనతోంగూడియున్నది. ఇదియు జంతు నాయక మై నెగడిన కధయే. 

వాలి కొడుకంగదు(డు ఎటుక (డై “నడికొండ పర్యక మును” దున్ని, పోడు, 

చేసి దేవలోకములోని శకేతెంచినాండు. “సామలు, కొ|రలు, సబ్బన్న దినుసులు”, 

దేవలోకమునుండి తెచ్చెను. 

“ దేవలోకము నుండి దేచ్చినా విత్తనం 

ఏడు గుజ్జల వోవ పోచేసినాండు 

అదును దప్పకుండ వర్షాలు గురిసి 

మూనాల కాయాకు మును మొక్రానాటి 

ఏడు రోజుల నాటి కెల్ల నాటింది 

పది రోజులాయింది పసరు కొన్నాది 

యు _సరించెను చేను ఈతడవిలాగ 
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గాదుకొన్నది చేను గాతడవఏ లాగ 

ఈనింది ఆ చేను యీ చి తముగను” 

అట్టు పైరు ఈనంగా 

“పెరు తూరుపుగాలి పట్టి విసిరను 

మదన వాసనలాయె మరి నము దాన్ని 

మచ్చావతారుడికి మాలి మాతసంటి” 2 

ఆయనకు తెలియయా, 

“వద్దున్న శేషన్న కెరుక లేకుండ 

మళెలా పానుపు మెల్లిగా డిగెను” 
వ య 

ఎంత మెల్టగా దిగినను, శేమ(డు మేల్కొని, యెంతవజకు వెశ్ళెదవని, 
పడగలు విప్పి, పాదములు చుట్టుకొని యడిగెను. అడుగగా పద్మనాభు(డు, 

“రామావతారాన్న వాలినేసినాను 

వాలి నేసిన పగలు వెంటనున్నాయి 

ఇల మీద వాలి పగ లిచ్చివసాను” 

అని యు తరమిచ్చెను. ఇదియే ఆయన వరాహరూపీియనగుటకు బలమైన 

కారణముగా భాసించును. వరాహమైన స్వామికి. 

“నాలుగే పాదాలు నాలుగేదాలు 

సాయి కోతులు బోలు స్వామీ పాదాలు 

ఎండు క తుల బోలు ఎన్నుని పాదాలు” 

ఆయన ఎజుకల వాని పంట దాపునకు కదలుటచై పాదములు కదపంగా, 

“కులగిరి పర్వతము కుదిలి కదలాడె 

మమ్మెరు పత్వతము మటు కదలాడే” 
ము 
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అట్టు జవ జవలాడుచున్న పర్వుశముల కభయ మిచ్చి, 

“సడసడా నా స్వామి సాగి నడిచేను 

ఆటగాటగ వెన్ను లందుకొని మేసె 

ఈనిన కొరంత ఇరగ దొక్కాను 
శుకొని పండిన పసరు కొ రలు మొదలు 

ఆయ్యార గించినా డానందభోగి 

గాదుకొని పండినా గారకొ[రలు మొదలు 

అయ్యార గించినా డానంద భోగి 

ఆరగించి 

“'పాతాళపుట్టిలో పవళించెను ఊరకోళ్ళు గూసిన వెనుక లేచి, యెజుక 
పొడరిపోయిన చేనును జూచుకొని దుఃఖించి, పందిని, మట్టు పెట్టుట క్రై వివిధా 

యుధములను నిర్మించుకొనను, పొలమున పందికొణనై మాటు పెట్టి, కన్నుల 

వత్తులు వేసికొని చూచినంత సేపును అది రాలేదు. వా(డు నిదకూరినవేళ, 

స్వామి పుట్టబయలు వెడలి, మాటు ముందున్న కొజ్జను ముట్టుకొని మెసి, 

“తొంగున్న యెరుకోని తొడసరసి లేపెశు”” లేచిన యెజుకు, ససంభముండై 

స్వామిని కోలలతో నేసెను. ఎజుకు వేసిన (చేటునకు నిలువలేని 

సీలవర్దు(డు, 'పాతాళపుట్టిలో పవ్వశించెను. తెల్టివార (గా నేటు 

పడినచోట వెదకి *'మాయపంది కానరాకపోంగా నడుగు జూడల ననుసరించి 

యెలుక, “పాతాళ పుట్టలో పంది పవ్వళించినట్టుగా గు ర్తించెను. దానిని సాధించు 
టకై పాజను, గునపమును గొని, పుట్టను [తవ్వ నారంభించెను. 

“యోజనము యోజనము పుట్టత వ్వేను 

రెండు యోజనములు సామె ల్లిపోయె 

మూడు యోజనాలు పుట్టత వేను 

నాలుగోజనాలు పందెల్లిపోయె 

నాలుగోజసాలు పుట్ట త వ్వైను 

అయిదు యోజనౌలు సామె ల్లిపోయె 

పన్నెండు యోజనములు (తవ్వగా 
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“నపాల పోటులకు గుడిగోపురము- 

తగిలి కంగు కంగున | మోగే కంచు దేవలము”..అ మోత విని 

యెలుక గడ గడ వణకి, 

“నివ్యంట నేనెరుగ నీలవర్నుండ 
పందంట వఏసితిని పర్వతము మీద,” యని చెప్పెను. 

వరాహ రూపియెన స్వామి వాని కభయ మిచ్చుచు, 

“నీకు బయ్యము లేదు బాలుడెరుకోడ 

తండి నేసిన పగలు తనయునా కి స్తిని” 
యని చెప్పెను. ఆ విధముగా నా వరహావతార పరమోద్దేశ్యము నెజవేజినట్టుగా 

గలదు ఇందు వరాహ (పశంసతోపాటు, పందివేఓలోని కష్టనష్టములను విపులీక 
రించుటకై కుతూహలమును జూపించిన జానపదుని మనస్సు స్పష్టముగా 

కాన్సించును. ఇట్టు మత్స్య, కూర్మ, నారసింహావతార ముల చుట్టును కవలలు 

టకు ముచ్చటపడిన జానపదుని మనస్సు వెనుక నాదికాలపు జంతు |పతిప 

యొక వాసన యున్నదని నాయభి|పాయము. 
le 3 

సరీసృ్ఫపములలో న్యగగణ్యమైన “నాగము (పాచిన కాలము నుండియు 

మానవుని యూహలలో మెదలి భయగౌరవమ. లను సంతరించుకొన్నది. [పపంచ 

మందలి యేదేశపు పురాగాథలను (11౪th5) పరిశీలించినను “నాగము యొక్క. 

పొలకువ కాస్పింపక తప్పదు మానవులకు వర పదాతయె, దె వస్యరూపమె 

నెగడిన సరీనృపము నాగము. జానపద కథా కధనము నందిది నిర్వహించు 

పాత్ర గొప్పది. జానపద గాథలయందు పాము చుట్టును ఆఅల్పబడిన కథల 

నమూనా లనేకములు కలవు. 

స సర్పము సంతాన కారక మై యిల వేల్చగుట; తన వరముచే, బుట్టిన 

కథానాయకుని అపదఅనుండి కాపాడుచు అభయ పదాతయె మహిమా 
శ 

పకటనము చేయుట్, 
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2. పూర్వులుంచిన నిధులను కాపాడుచు, ఆన్యహ_సగ స్తము కాకుండ 

వానిని కాచుకొనియుండుట. 

ఏ. ఏదే నొక కేతమున .దెవీ మూ రుల యావిష్క్టురణమునకు ముందు 

ఆ మూ రులు పుట్టయందుండగా, వానిని నాగము పడగయె త్రి కాపాడు 

చుండుట, 

4. ఒకడు మున్ముందు మహా వ్య క్రియా, మకుటాధిపతియో కాంబోవు నట్టి 
కధ నడువ నుండంగా వాని శిరస్సున సూర్యాతపము సోకనట్టుగా, 

పం।డెండు శిరస్సుల నాగు పడగ విప్పి నీడ పట్టుట. 

5. కధా నాయకుడో, నాయికయో, అవితర్కితముగ నూత బడియో, 

సము దమున దూకియో నాగలోకము చేరి నాగరాజుచే నాదరింపంబడి 

సకల శుభముల నందుట. 

6. కధా నాయిక సర్పావిష్టయె యుండుటయు రా|తి వేళ ఆమె నిదించు తి 

నాసికా రంధ్రముల నుండి నిర్గమించుటయు చివజ కొక యసమాన 

పతిభాశాలిచే నా సృరము తుండెములుగా నలుక(బడి యామె శాప 

నిరు కయగుటయు. 

7. గండ భేవండ పక్షుల పిల్లలను దినిపోవు సర్పరాజు కథానాయకుని 

చం|దహాసమున కెజయె మరణించుట. తత్కృతజ్ఞతా సూచకముగ 

పెద్ద పక్షులు కష్టతరమగు కథానాయకుని కార్య సాఫల్యము నొన 

గూర్చుట. 

ఈ విధముగా జానపద గాథలలో నెన్నియో నమూనాలు పాములు 

చుట్టును నల్లంబడినవియు, వాని పాధాన్యమును కలిగినవియు కాన్పించును. ద్ని 

కంతయు |పధాన కారణము హెందవ హృదయగతమైన సర్బనివిష్టమగు దైవ 

భావనయేయని చెప్పవచ్చును. |పాజ్మానవునిచే పాము ఆత్మ ప్రతీకగా నారాధింప 

బడుటయు, నడి కొన్ని గుంపుల కధిష్టాతయై భయభ క్రి గొరవముల నందుటయు 

నన్ని దేశముల జానపద గాథల యందును కాన్ఫించును, 
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సర్పము సంతాన |పదాతయను నంశమునకు తోడు, వర్షము నిచ్చెడి 

శ క్రికలదియను నమ్మిక ఉత్తర భారతదేశమందే కాక, ఇతర దేశములయందును 
కలదు, పర్షియాదేశస్థులకు ఆకాశమున వివిధ వర్ణములతో మొజయు హారివిల్లే 

సర్పదేవత. ఆఫికనుల నమ్మకము (ప్రకారము, ఇం దధనురాకారు(డె న 

సర్ప దేవుండు తన తలను మేఘముల యందు(జొనిపి వర్షము నాక ర్షించి నేలమీదికి 

దించునట్టి [పతిభా సమన్వితుండు. ఆఫికనులలో, తమ యింట పాము 

కాన్చించినచో తమ పెద్దల యాత్మయే యా రూపమున వచ్చినదను విశ్వాస 
ముతో గౌరవ పవత్తులు చూపెదరు. జావా, బలి ద్వీపములలో, క్ష[తియులు 

మరణించినచో శవముతో పాటొక పామును దహనము చేయు నాచారమును 

కలదు. చనిపోయిన వాని ఆత్మకు తోడుగా నీ పామును బంపుటలో పర 

మార్థము, దాని యాత్మయందుగల [ప్రత్యయ మెగాని మజొక్కూటి గాదు. 

కథా గేయములలో నీ నాగ|పాళ స్యము గలిగిన కథలను రెండింటిని 

ముఖ్యముగా బేర్కానవలయును. అవి (1) పాము పాట అను ధర్మాంగద 

చరిత, (2) బాలనాగమ్మ కథ, 

మొదటి కధయందు, పాము యొక్యా [పాధాన్యము మొదటి నుండియు 

కాననగును. కాశ్మీర పుణ్యదేశమున కనకాపురము నేలుచు ధర్మాంగచు(డను 

రాజుకలండు. ఆయన భార్యయ*ఏ నర్మిలీదేవి బహుకాలము సంతానము లేక, 

(వత, దాన, తీళయా[తా, దేవతా పూజాదికముల వలన నెట్టకేలకు గర్భమును 

దాల్బెను, నవ మానములు మోసి చివరకు. “రెండు నాలుకలతో నిండు 

పడగను గల్లి చిజ్జుబుజ్టూమనెడి ““శేషుని గనెను. “పాము మనిషికి బుట్టె 

పాపంబు నదియేమి విశ్యంబులో లేని వింతొకటి బుక” నని యా దంపతులు 

కుమిలి చిట్టచివరకు చేయునది లేక యా “పాప పాపి నే పు తి నిర్విశేషముగా 

పెంపసాగిరి. పుత్తుండే పుసైనని పురములో చాటించి యసలు విషయము 

బై టికి పొక్కనట్టుగా జ్యాగ_త్ర పడిరి. ధర్మాంగదునకు తనయుండు పుట్టెనని 
దేశాధిపతులెల్హ్ల విని, గొప్ప యేలికయగు వానితో వియ్యమందవలయునని 

యొకరి కంచెను ముందొకరు వార్తల నంపసాగిరి, 
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కొన్ని వత్సరములు కడ చనిన వెనుక, తన కుమారుసకు తగిన కన్యను 

వెదకుటకై రాజు, (వాహ్మణులను దేశము నలు మూలలకును బంపెను, వారు 

సర్వదేశములకును బోయి యెచ్చటను సరియైన కన్యను గానక, చిట్టచివరకు 

సౌరాష్ట్ర దేశమున మాణిక్యపురము నేలు రత్నాంగుని కూతును, తై 9లోక్య 

సుందరియను పేరి దానిని, జూచి యామెయే తమ యువరాజునకు తగిన కన్య 

యని నిర్ణయించిరి. ఆ కన్యను తమ యువరాజు కొజఅకుగా నడుగంగా, రాజు 

యువరాజును చూచిన తదుపరి నిశ్చయింతుమని వారి వెంట తన [పతినిధులుగా 

[బాహ్మణులను బంపెను. మంతి యీ యాపద గడవ బెట్టుట క్రై తన కుమా 

రుని, రాకుమారుడని, చూపించి వారిని సమాధాన పరచెను. అంతేకాక, 

“భూసురో తములార బుద్ధిమంతులు మీరు 

మారాజు గారింట మతి యొకటి గలదు 

వారింటి యిలు వరస వేరుగా నున్నది 

లోకమున లేనట్టి యాచార మొప్పు 

పేరైన వారైన పెండ్లి కొడుకును వీరు 

పరదేశమునకును పంపుటయె లేదు 

క త్రికిని బాసికము కట్టి తర్హించుకొని 

క తికిని, కాంతకును కర మొప్ప తల బాలు 

పోయించి, తగ పెండ్రి చేయింతు రపుడు 

ఇలువరస నడవడి యిలలోన నెవరైన 

తప్పింపజాలరు ఎప్పటికై ని యని సమయస్పూర్తితో రానున్న 

యాపదకు ముందే నివారణము నాలోచించి తన (ప్రభువును కాపాడ (గలిగెను. 

ఆ విధముగా ధర్మాంగదుని పు[తునకును తై 9లోక్య సుందరికిని వివాహ 

మయ్యెను. పడతి అత్త యింటికి వచ్చినను భర్త సందర్శనము కలుగదాయెను. 

కొన్నాళ్ళు వేచి యుండియు, నెట్టి పర్యవసానమును కలుగక, ఓటమి నశించిన 

సుందరి అత్త మడంకు వచ్చి, 
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“ఆ తరో మాయ త ఆలింపు మా మనవి 

ఉన్న చందము నేను విన్న వించెదను 

నెను వచ్చిన మొదలు నేటి పర్యంతంబు 

నా విభుని గనలేదు నా భాగ్యమమొ 

తలి దండులు మీరు తలవ రన్నడు సుతుని 

దాసదాసీలును తలచ రెన్న డును 

పర దెశములకై న పంపించి యుంటిరో 

ఏమాయెనో నాధు(డెక్క_డున్నా (డో 

ఉన్న దున్నట్టుగా నొప్పుగా జెప్పండి” యని నిలదీసి యడిగాను. ఆత 

ఉన్న సంగతి వెలువరించెకు. అ వార్తవిని మొదలు తెగిపోయిన కదళీ తరువట్లు 

నెలత నిలుచున్న పాటున పడిపోయెను. కొంతవడికి మూర్చవనేరి దిగ్గున గగ్గోలు 

పడుము లెచి, దుఃఖించి, చివణకు తన భ ర్తతో తాకు నూట యొక్య దివ్య తిరు 

పతులు సేవింప నిర్ణయింమకొనెను. కాని మామగారీ యభిప్రాయము నామో 

దింపక, 

“అడవులను కొండలను ఆతిదుర్గమం బెన 

నదుల పొదలను గడప నాతులకు వశమె 

పురుష సాయము లేక సొలతులకు భువిలోన 

తీర్థయాత్రలు బోవ తీరు గాదమ్మ” 
యని వాదింప బోయెను. అందుకు మృదువుగా కోడలు, 

“వకచి తముతోడ నే లోక మేగినను 
సాంబమూ ర్రియె నాకు సాక్షి యెయుండు 

నా విభుండై నట్టి నాగరాజే నాకు సాయమై యుండు” నని పాము పెట్టె 
కడ కేగి, ముమ్మారు |పదక్షిణ మాచరించి, కండు చేతులతో దానిని నిండు గౌగి 
ఏను జేర్చి నె_త్రిపె బెట్టుకొని తీర్థయ్యాతా కుతూహలియె ముందునకు సాగెను. 
తి శమకోర్చ్భి యన్ని పుణ్య కే త్రములన్సు దర్శించుచు పుణ్యవాషానులంద్లు 
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డ్రుంకులిడుచు, విసుగుజెంది, నై మిశారణ్యమున మహాములను చూచి తనగోడు 
వెళ్ళబోసుకొనెను. బుషులామెను సమాశ్వసించి, ఆమె భర్త వెనుకటి జన్మమున 
భూపతి యనియు, దుపష్పరిపాలకు (డై (భాహ్మణ స్యత్యములను సంగహించి, 

వారి య్యగహారములను లాగుకొని, వారిని పీడించుటవలన, శాష్యగసుండై నాగ 

జన్మము నందెననియు, తన పతి[వతా మహ _త్యమువలన శాప నిరు క్రుండై 

యిరువురును సుఖులై చిరకాలము _పజారంజకముగ భువిని వాలింతురనియు 

చెప్పిరి. ఆమె చివరకు పశ్చిమాంబుధి చెంతనున్న |బహ్మకుండమున పతితో 
పాటు మునుగగా పాము రాజయ్యను. అంత సతిపతు లిరువురును తమ తమ తలి 

దండులను గూడి వారు పెట్టిన పరీక్షల కాగి తమ పవి|తతను నిరూపించుకొనిరి. 

ఇట్టి కథధయందు పత్మివతా మాహాత్మ్యమను తెలియజేయు ముఖ్యోద్దేశ్యమునకు 
“పాప మగండూ పరికర [పాయు.డై చి|తింపంబడియెకు అయినను పాము 

రాజగుట, పడతి పాముని భ రగా నెంచి తీర్జాటనము చేయుట, యనమనంశము 

జానపద మనోజన్యమగు జంతు పాశ న్యమునకు సంబంధించిన కల్పనయే యని 

చెప్పుటలో సందేహము లేదు. 

జానవదునకు పాపజేనిపె నున్న భయగారవములను పస్పుటము చేయు 

మజియొక కధ బాలవాగమ్మ కధ. ఇచట ఆదిశేషుని యవతారమైన నాగరాజే 

సంతాన కారకుండును, అవిధేయురాలై [ప్రవర్తించిన పిఖ్రల త భ్రిపట్ట సంహార 

కారకుడుంనై , జానపదుని మనస్సునందు భయ సం|భములను పెనవే యట జరుగు 
చున్నది. 

భూలక్ష్మిదేవి భర్త యాజ్ఞగొని సంతానము దెత్తునని, అడవులు “నఘం 

తరిములును దాటి జటంగి మహాముని పర్వతమునకు వచ్చెను. ఆ మునిని 
[(పసన్నుని జేసి సంతుకలుగు నుపాయమును (గహించెనకు. ఆ కొండ కీశాన్య 

మున, నాగమునీందుని గట్టున్నది. అ గట్టు పె మద్దిమానుల చవికె. ఆ చవికే 

నట్టనడుమ నాగేం;దుని పుట్ట, పుట్టమీద బాలమామిడి వృక్షమును గలవు. 

ఆ చెట్టునిండ పండున్నను ఏడే పండ్లు గోసికొని తిరిగి పట్టణమున కేగి వానిని 

యనుభవించినచో నీకు సంతు కలుగునని ముని చెప్పెను. 
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ఆమె పుటకడ కేగి చెట్టును పారజూచి, మనో లు వది డిగట్టి పుట్టకును, 
డం 

చెట్టునకును, దండముబెట్ట యాశకు వడినిండ పంద్హు కోసి కొనను. దిగివచ్చి 

చూచుకొనంగా ఒడిలో నేడు పండ్లే మిగిలియుండెసకు. 

“దేవత మహిమలు మ.మ్మాటి కేమి 

ఒకటా రెంటా మూట జూతు మేమి” 

యని యామె మూడుసార్హు చెదైక్కి_ పండు గోయుటయు, నా పండ్డు 
మాయమగుటయు సంభవించెను, మూడవ తూరి యొక్కినపుడు, 

“తానే వచ్చెను కాలసర్పృుమేమ్ 

చెట్టుకు తొమ్మిదిచుట్టు వేసినాడు” వేసి, 

"తోటకు నేను కావలియున్నాను 

నాకు తెలియక వృక్ష మెక్కినావు 

పాణము నే పుచ్చుకుంటనమ్మా “-యని, 

“పన్నెండు శిరస్సులు విప్పెను నాగన్న 

కొమ్మకొమ్మకు ఎక్కు సాగినాడు”” 

అది చూచి భూలత్షీ దేవి గడగడ వణకి నాకు పు తంవాంఛతీరలేదు గాన, 

బిడలుగలిగిన తొమ్మిది నెలలకు, శషపౌర్టమినాండు,తన మేడకు వచ్చినచో కంఠ 

మందున కాటిచ్చెదనన్న ది. అందుకు నాగేందు( డంగీకరించి యామెకు ఏడు 

మంది యాడుపొపలు కలుగునటుల వరమిచ్చెను. చివరిదానికి బాలనాగమ్మ యని 

పేరు బెట్టుమనెను. అందుకు భూలక్ష్మి కొంతలో కొంత సంతోషించియు, నేడుగు 

రాడుపిల్లలేనా, యందొక మగపిల్లవాని నిమ్మని కోరెను, అందుకు నాగేందుండు 

“ మొగబాలను నీకు ఇ సెనమ్మ 

సీ పెనిమిటి మరణం ఒప్పవె శ్రీ లక్ష్మ” యని చెప్పంగా 

““పెనిమిటి లేని భాగ్య మెందుకయ్య 

బిడ్డలు లేక పోయిన మానేను 

పెనిమిటి మరణం ఒప్ఫనయ్య నేను” 
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అని స్రీ సంతాన వరమునే (గ్రహించి తిరుగు పయనమయ్యెను ఈ విధ 

ముగా నీ ఘట్టమున నాగేం|దుడు ఆ! గహాను గహ సమర్గుశును, వర; పదాతయు 

మృత్యుకారకు(డునై |పముఖ స్థానము న్మాకమించుకొనెకు. 

నాగేందుని కాటునుండి యెప్టెన భూలక్ష్మిని తప్పింపవలయునని 

మంతులు తగిన కట్టుదిట్టములు చేసిరి. రెండు సంభముల పై మొగ దూల 

మమర్శ్చి, యా దూలమునకు బంగరుతొట్టి యూయెలను _వెలగట్టి, యందు రాణి 

నుందిరి. సంభమునకు చుట్టును కావు (తవ్వించి, కొలిమి చేసి, నూనె సిద్దులు 

[గుమ్మరించి, మంటలు పెట్టిరి. ఆ చర్యకు 

“నాగమునీందుని గట్టుకాడనై న 

పుట్టలోనే మంటలు మండించి 

పన్నెండు శిరసుల ఆదిశేషుడైన 

కోపము చేత పుట్టా విడిచేను” 

విడిది భూచ కప 
కించి యాగహోదగు( 

అప్పటి మాటలు ఇప్పుడు లేవమ్మ 

అయితే మంచిది కానియ్య మనెను 

అక్కడ నాగేందుడు మాయమైనాడు 

స్తంభాల మొదట పుపైను నాగన్న 

భుగ భుగ భుగ మని మంటలై న లేచె 

ఎంత సాహసురాలవె లక్షీ దేవమ్మ 

ఈ మంటలో నేను మాడిపోదునని 

అట్టా నాకు యత్నం చేసెదవా 
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అకుడ నాగం డు మాయమయ్యె న య్య 

ఏడు నిలువులా తొట్లో బుకైనూ” 

పుట్టి, నీ వన్నమాట తప్పవద్దని లక్ష్మిదేవిని నిలువరించెను. అంత చేయునది 
లేక భూలక్ష్మి నాగేందునకు కంఠమున కాటు నిచ్చెసు. ఆమెను నాగన్న ఒడసి 

పట్టి గుక్కెడు నెత్తురు, బొక్కెడు కండగా కాటు పట్టి తొట్టిలో లేచి, పుట్ట 

బు ష్రైను. ఎట్టు వచ్చెనో యత్రై పోయెను. అ విధముగా నాయన తనకై 

నిర్దేశింపబడిన యాహారమునుగొని, అందుకై చూపిన శక్తి శ కానపద 
చిత్తాకర్షణము చేయును. తల్లిని ఆహారముగా గొని యామె "మరణమునకు 

కారకు(డై నను, ఆ నాగేం|దునకు ఆమె సంతతియందు మక్కువ లేకపోలేదు 

తన వరమున బుట్టి, తనచే నిర్ణేశింపబడిన పేరు కలదగుటచే నాయనకు బాల 

నాగమ్మ యన్న పీతి. ఆమె టు బాలవద్దిరాజు, తన తల్లీ బెజవిడి 

పించుటకును, మాయల పకీరును హతము గావించుటకును, కంకణము గట్టి 

రోనచు. శొకకో, వ. మజ్జి చెట్టు | కింద కంబళ పజచి” యీశ్వరా 

పర మెశ్వరా నీవే కలవనుకొని, “సన్నపు నెల్హాా ముసుగు, పెట్టుకొని, న్నిద 

టోయెను వాని గాలి న యా యడవి యందలి కొండ చిలువలు, పెంజజలును 

కదలి రాసాగినవి. పన్నెండు శిరసులుగల యాదిశేమండును, వానికి దకనిత్తునా 

యను పంతముతో తానే ముందు చర చర కదలి వచ్చేను. వచ్చి చిన్నవానిని 
కన్నుల దంల, 

రో 

(౮0% 

ఈ చిన్నవాని తల్లి గనకాను 

మా నాగ మునీం|దుని వరమున బువేను 

చిన్నవాడు నాకు మనమడు కావలెను" 

ఆని విచ క్షణాశిలియె 

“పడగ యెత్తి నీడ పట్లైను 
చిన్న వానికి మంచు కురవకుండ 

గొడుగు సర్పం పట్టి ఉన్న దయ్యా” 

పట్టి, చిన్నవాండు నిదలేచిన వెనక, “నీవు పకీరు మీదికి పోతావు కాబోలు 
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నీ చేతిలో వానికి మరణము, గట్టిగ సిద్ధమయి 

తెసావు బాలుడియని దీవించి బాలున కిన్ని యానువూ; 

పొమ్మనెను. ఆ విధముగా నొకరి మరణ కారకుడైన నాగేందుడు మరియొకరి 

పట్ట యుపకారశీలియె తన యా్యగహముతోపాటు నౌదార్యమును గూడ చాటు 

కొనుట యన్నది జానపద  కల్పనయందు ద్వంద్వముల పె పెగల మక్కువను 

చూపించుచు వారికి గల జంతు పీతిని గూడ సూచించుచున న్నది 

బాలనాగమ్మ కధయందలి నాగెం|దుడు భగవత రూపుడై పూజలు 

గొనయా, కాటమరాజు కధయందు జానపదునిచే మిక్కిలి యగ్గింపంబడిన “బొల్లి 

యావు" వీరత్యమునకు _పతీకయై మన్ననలు గొనెను దీనిని గూడ నాడివిష్టుని 
యవతారముగనే జానపద కవి వర్ణించెను సిద్ధిరాజునకు యాదవుంన్న నెట్టి 

వెజపును లేదుగాని, యవతారమూ ర్రియని యావు నెన్ను టచే నది యనిన 

భయము. శ[తువుల గుండెలలో దిగులు పుట్టంచి చై యట్టి యాపన్న కాటమరాజు 

పభృతులకు మిక్కిలి గొరవవఎను, భయమును. ణ్ కన్నీయు రాజ భోగి 

ముగా జరుగును. దాని “సింగారి మిట్టున్నది. 

గోవు రూపంబై న గోపాలకునికి 

పసిడి బిందెల సిళ్ళ పాదములు గడిగి 

యావు రూపంబై న యాది విష్టునికి 

నందంబుగా వెదురాకు చందమున 

తిరుమణి ఓరుచూర్ణము డిద్దిరి తోడ 

నలదిరి మేనున నగరు గంధంబు 

నటు పున్లు జవ్వాది యలదిరి చాల 

సురయించి కస్తూరి సురటుల విసరి 

గుమ గుమ వాసనల్ గుబులుకొనగాను 

రుణ రుణ యనుచును చెలగుచు [మోగ 

నాల్లు పాదంబుల నాదులందెలను 

నావు శృంగారించె నె తమరాజు 
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మజడుగా వేసిరి మేలుగంటలను 

రత్నాలు దాపిన రావిరేకలను 

తళ తళ మెరయంగ ధరియింపజేసి 

కొమ్మున బంగారు కుప్పెను దొడిగి 
రహిమించ మెడచుట్టు రంగుగా నపుడు 

గోమెధికంబుల గొలుసును వేసె 

మురువె న ముత్యాల మువ్వల పేర్చు 

మూ పురమునకు జుట్టు మురుపు గజ్జెలును 

సన్న గజ్జెలు వేసె సందు సందులకు 

పాతాళ గణపతి పంతంబు దెలిసి 

యావుకై దెచ్చిన యర్థణాల్ గంట 

బొడ్డు గంటగ వేసె పొందుగా నపుడు” 

అట్టు శృంగారించి, నివాళి పశ్రైములు బట్టి, హారతు లిచ్చి సాం, బాణి పొగలు వేసి, 
పార్థించిరి. 

అని సుతించి, 

“పరత _త్వరూప శ్రీ హరి, బొల్తియావః 

గోపి నామముగల గోవింద మూర్తి 

యోగుల (బోచిన యో కామధేను! 
హరులకు నరులకు నాదర్వు స్ 

మాకు కేవలుడవె మరి విష్ణుడవును, 

పుడమితో జనులెల్ల పొడగనీ పొగడ 

నరుదుగా వెలయ౩ దాపుగా మంద 

నిరతము జూడమ నీ రూపమెల్ట-_”” 

““అల్తదె పగవాడు నాముకొన్నాడు 

మనకు ఎదురు నిల్చి మార్కొనినాడు 
ఖలు యుద్ధమును పయ పంతంబు గెలువ, 
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నీవ చిక్కని చాల నెరనమ్మినాము 

మాకు సహాయమై మడియించినపుడు 

ఆద్యుండవని యెంతు రావు గాదనుచు 

కలియుగంబున నీదు కథ సిల్వవలెను 

కుది కంటకుల జంప బధులను నిలవ 

నీకు చెల్లైను గాక యెవంరి వళమె” 

యని వేడు కొనిరి. 

దొల్లి యావు యుద్ధమును మిక్కిలి విపులముగను, పరాాకమ స్ఫ్పోరకము 

గను కవి వర్ణించెను. ఆనవు కోపాన మించి కొమ్మురాతను ను తీడి పాదమ్ముతాటించి 

భూమి కోరాడగా. నేనైతు గడ్డలు ఎగసి కతుపక్షము మదణమున(6 బడెను. ఆ ఫ్రే 
పాటునకు, 

“తలలు పుచ్చెలు పగిలి తరల కాడాడ 

మెదడు చిందిన యంత మేదిని పెన 

పతిగిరి వ! జీలు వసుధ పై నంత” 

బలగ మంతయు వానలేని పిడుగు మీద(బడెననియు, మిన్ను విణిగి పడె 

ననియు, మి త్రి దగ్గరించెననియు, తలకొక విధముగా తలపోయుచుండంగా 

సంధ్య గోపాలు(డను వా(డు, 

“ఓరాజ వినుమిది యొక వింతగాదు 

ఈ గడ్డ పడుటేమి వింతగాదయ్య 

మన దండు మీదికి మతి కదిలివసు 

తామసంబున కొమ్ము ధర (గుచ్చి యావ 

వనర జిమ్మిన గడ్డ వసుధేశ్వరుండ”” 
యని వివరించెను. 

12) 
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2 మహ త్రము కలిగన బొ భ్రియావు కుప్పించి దూకి మెండెమును రూ మం 

కూలదన్ని మన్నీలపె నుజికి, సేనల పాలిట పిడుగుపాటుగా నమరి, కొమ్మున 

పొడిచియు, కాళ్ళదన్నియు, నెడిరి బలమును అలక ల్లోలము చేయసాగెను. తన వాల 

మునకొంత దళమును జుట్టి యె త్రి నేలపై గొట్టుటవలన, హనుమంతుని పరాకమ 

స్పూర్తిని విడంబించెను. అట్టు చతురంగ బలములను నుగ్గుచేసి, మస్నీలను కసి 

మసంగి, వీర వికమస్ప్ఫూ ర్తి మెజయగా, నావు విజృంభించెను. అప్పుడు రాజు 

సర్వదళ ముల వారిని సభకు పిలిపించి, యిట్లు మెల్లన బలికెను. 

విచ్చుక తుల వార విలుమూక లార 

గడిమన్నె మూకలు, కొల్ఫలములార 

కంచుటరిగెల వార; కనుగొని నార! 

పోటు కాండుర వెంటబోయి సరిపోరి 

పనిబడి చంపగ _పెనమై రండి 

యిబ్బడి బత్యాల నిప్పింతు మీకు 

నన రాజునకు మొక్కి యప్పు డిట్టనిరి 

రాజ యీరే యావు రణమందు జొచ్చి 

హెచ్చుగా జంపెను వేలు లక్షలును 

గదలుచుండగ నావు ఘంట నాదులకు 

కొండలు ధ్యనులిచ్చె కుంభిని యదర 

నపుడు సమసిన మూక లంతంత గాదు 

ఘంటధ్యనుల కేము కల్పుపడ్డాము 

ఇబ్బడి బత్యాల నిచ్చినా వద్దు 

_పాణాలు కలిగితే బలుసు కూరమ్మి 

యుబ్బడి బత్యాల నిటు దెతు” మనిరి. 

మతియు నా బొల్రియావును రాజు నెదుట (పశంసించుచు, దాని పాద 

ములు నాలుగును చ్మకములనియు పి ల్లగిట్టలు బాణములనియు, తోక “హను 
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వంతు వాలి మనియు ఒంటి కొమ్ము వజాయుధమనియు, ఆ యావు నరసింహ 

రూపి యనియు, నెన్నుచు, దాని ముఖము పద్మమనియు, కన్నులు కల్వరేకు 

అనియు, నది శ్రీహరి గుడ వాహనమువలె నున్నదనియు జర్లించిరి 

అట్టి యావు స్వపక్ష రక్షణార్హమె, (పతికక్షు తో, “పెక్కు ముంగిసలతో 

పెద్ద శీేషుండు సాహసంబున పోరు చందాన” పోర, గొంసెల మ 

జిమ్ముచు నాకొని యలుగులు చిని, ర క్తధారత్రావి, (పతిక కలను 

వారితో “వింతగా బున్నమ వెన్నెల గాయ నంతంత పి 

మ్మాతముగా సంగర కెళి నెజపసాగెను. ఈ యుద్ధ వైభ 
రులు ఆశ్చర్యమగ్నులు కాసాగిరి. అంత నారదుడు 

శ్రీహరిని వివిధ భంగుల సుతించి. 

గొల్లల మందలో గోవువై పుట్టి 

ప్రవ నలసిద్ధి బలములనెల్ల 

ఆదరించి వారల నవని పై గూర్చి 

కదనంబులో వారి గర్వమణచితివి 

పగలు రేయను ఒక్క పగిది పోరితివ 

జగదీశ ఆ రూపు చాలించు మనుచు 

పంపించు వేవేగ పసిడి రధములను _ 

అని విన్న వింప(గా, శ్రీహరి యా మాటలను మెచ్చి, ఘన విమానము 

లను, కనక దుందుభులు [మోయుచుండ(గా, కిన్నరులు పాడుచుండ(గా బొల్లి 

యావు కడకు పంపించెను. విష్ణుదూత లటునిటు వింజామరలతో నిలువగా సుర 

కాంత లక్షతలు చ లగా దేవ దుందుభులు (మోయంగా, కుసుమవర్ష ము కురియు 

చుండగ బొ ల్రియావు పసిడి విమానముఫై నెక్కి- విష్ణులోకమున కేగెను. 

ఇట్టు కాటమరాజు పదమునందు ఆవు మానుష కార్యము లాచరించుచు 

తన పక్షమువారి నుద్ధరింప జూచుటయు, దానిని విష్ణునంశముగా భావించి గౌర 

వించుటయు కాననగును. ఆంతియేకాక ఈ పదమునందే మశియొక యంశమును 
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గలదు గోగనంగుంకు మూంపరుమతడు డా బవంతుండను విషయము “శౌంఎ 

పురాణ' పర్యాలె రోచనమునండు తెల్హమయెంను అ జాంబవంతుండే వివిధ యుగ 

ముల యందు వివిధావతారములక దాల్బుచు, కలి (పవె?ంచునాటికి, గోసంగి 

కులమున వీరన్నయై పువైను. తండి మసిలన్నయు, తల్లి మారసానమ్మయు, 

వీరభ్శదుని తీరము సేవించుచకై రాలా, నాదేవుని వరమున దరన్న పువైను, 

(శ్రీకృష్ణుడు గొ శివద్ధనగిరి నె_తిన నందర్య్మ్యమువ నాగహొద గుడైన సురరాజు 

పిడుగులు కురిపించెపు. ఆ "సమయము ము కృష్ణమూ రి ర్రి డాసివచ్చిన దుడుగులను 

డాచేత బట్టి వరం తలచుకొని, యాతడు రాగా, నా పిడుగుల నుపయో 

గించి. గొంగవాల్ క తి నొకదానిని చేయమని చెప్పెను. 

“వాంబవు డాది కులమందు 

గడచి జన్మము లెని, కలియుగమందు 

ఏరన్న వరమున వీరన్న యనగ 

నాది కుల న బుట్టు, నత(డు చేపట్ట 

వీరభదుని క తి కీడగ చుండ 

గోనంగి పేరిట గొంగవాల్ కతి” 

కావింపుమన్న (శ్రీకృష్ణుని యాజ్ఞ (ప్రకారము విశ్వకర్మ చేసిన క తీయే 

ఎర్రన్న చేతి *'గోసంగి కత్తి యైనది అశ బీర న్న ఆది చాంబవుండును మాతంగ 

గో తుండును. 

ఈ పదమునందే, కేవలము హరి యవతారముగా భావింపంబడిన బొ లి 

యావుపై పశ స భావముండుటయేగాక, యాదవుల మందలోని కతు 

ఎ్టులును గూడ వారికి యుద్ధమునందు తోడ్పడి విజయమును కలిగించుటకు 

శమించుట చెప్పంబడినది. ఇట్లు |పాజ్య్మా నవుని యూహలలో | పముఖ స్థానమును 

శఎహాంచిన జంతు (పాశ స్త్యమీ కధాగేయమునందు మనకు శ జీరుల కాక 

చున్నది. 

మజికొన్ని పదములలో |పధాన కథయందు ప్రధాన పాత వహించి 
జంతులోకము రాణింపకపోయినను, కథా గమనమునకు పట్లుగొమ్మ లన (దగిన 
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యంశములు జంతువుల చేతను, పశుపజ్యాదుల చేతను నడుపంబడుల కాననగును, 

సాధారణముగా నద్భుత రసాపాడి యస కధనము నందీ విధమగు జంతు | పాధా 

రాణి మైనావతి కధయందు, దేశాంతరగతు(డై న భర్తను, రిక నిర్ణిత 

ముహూ ర్రమున భార్య కడకు(దెచ్చి వదలి యామె సంతానవతి యగుటచే నిందల 

పాలగుటకు, ఆమె పెంచిన చిలుకలు కారణములై నవి. బాలనాగమ్మ కధ 

యందు బాలవద్దిరాజు గండభేరుండ వక్షుల సహాయసున మాయల పకీరు [పాణ 

రహస్యమును కనుగొనంజాలెను. అనై రాజకుమారిక పాణములను కాపాడునట్టి 
యాషధ |కియకూడ జంతు సంభాపణము నుండియే తెలిసికొనంజాలెను. శివ 

కుమారుని కధయందు దేవేం్యదుని పరీక్షలను కధానాయకు(డు చీమలు, కప్పలు, 

పాముల సహాయమున నెగ్గంగలిగెను. అనుముల బ్రహ్మో రెడ్డి కధయందు, కథా 

నాయకునకు కావలసిన కొత వి తనమును నాగలోకము నందలి నాగెందు. 

డను[గహించి యాశీర్వది_చెను. ఇట్లు లెక్కకు మిక్కిలియెన పదములయందు 

జంతు సహాయముబే కధానాయకునకు మేలు కలుగుట యను నంశము మికిగలి 

విరివిగా కన్నించును, 

(పాజ్మానవుని ఆత్మారాధన (Anim'sm) దశయందు జంతువుల 

నా శయించుకొనియు. వృక్షములను, రాళ్ళను ఆ|శయించుకొనియు, మానవ 

శరీరమును వదలిన యాత్మ, నాశము లేకయుండునను నమ్మకము _పబలినది. 
ఆ నమ్మకమే మెల్లగా నొకవైపు టోటమిక దశను, రూపొందించి జంతువుల 

యెడల గౌరవ భావమును, వంశతారక భావమును కలిగించుటకును, మజియుక 

వె పున దేవతా (చెట్టను రాళ్ళను ఆశించిన [గామదెవతలు) భావమును 

కలిగించుటకును నాధారమెనది. 

ఈ యాత్మ స్వరూపమును మననము చేయుచు, జూనపదుండు తన 

మేధచే కల్పితమైన కథలలో నాయకునకు శరీరగతమెన యాత్మయేకాక బహి 

శృరమగు నాక్మనుగూడ కట్టిపెద్దిను. అట్టి యాత్మ బయటి [ప్రపంచమునందే 

చెట్టునో, జంతువునో యా శయించుకొని యుండ వచ్చును. అట్టా[_శయించిన 

జంతువునకు | పాణభంగము వాటిల్లినప్సుడును, చెట్టు వాడి యెండిఫోయినప్పు 
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డును, నాయకుని యాత్మకుగూడ తతి గలిగి యాతడు మరణించుట జరు 

గును, ఇట్టి కల్పనలు కథాగేయముల యందు కొల్లలుగా గలవు. 

బాలవద్దిరాజు తల్పిని చెజవిడిపించుకొని వచ్చుటతై పయనమయ్యును,. 

ఆఅయుగురు తల్టులును, మాకేమి యాధారమని గోడుగోడున దుఃఖము నందిరి. 

అంత బాలుండొక నాగమల్లై వృక్షము నాటి, దానికి నీరుపోయుచు, తనకు 

మారుగా దానిని చూచుకొమ్మని తల్పులకు చెప్పెను. ఆ చెట్టు వాడినచో, తన 

కాపద క లిగినట్టును, అది యెండిపోయినచో తాను మరణించినట్లును, అది కలకల 

మనుచు పూపులతో శోభించినచో, తానెట్టి యపాయమును చెందక నుఖముగా 

నున్నట్లాను భావింపు (డని కట్టడి చేసెను. బాలుడు గండబవేరుండపక్షి యొక్క 

పిల్లలను రక్షింప(బోయి పాముకాటు నంది మూర్చితుండై న తణి, యిదట చెట్టు 

వసివాళ్ళు వాడెను. పక్షులు సంజీవి పుల్లను తెప్పి బాలుని | బతికించిన తరుణ 

మున తిరిగి కలకల  విరిసెను. అబ్రే మాయలఫకీరు | పాణములు చిలుక 

యందుంశుటను గూడ నన్వయింపవచ్చును. దాని కాలికి పోగుల జత తొడు 

గంగా మాయలఫకీరు కాళ్ళకు బంధములు పడెను. అది గానుగ పై గిరగిర 

తిరుగ6గా, వీనికి తలతిరిగి నడుచుచున్నవాండు బోర్లపడెకు. చివరకు దాని 
తల పెనుగులాటలో బాలుని చేతిలోనికి నూడి రాంగా పకీరు ఊపిరాడక గిలగిల 
లాడి మరణించెను. మైరావణ పదమునందు మైరావణుని పాణములు తుమ్మె 

దలో నుండుటయు నిట్టి యూహవలన కల్పింప(బడినదే. ఇట్టే యుదాహరణ 

ముల నెన్నేని చూపింపవచ్చును. 

దీనికి కొంత విభిన్నముగా మటియొక యంశముగూడ కథా గేయముల 
యందుంజొప్పింప(బడినది. ఆది పరకాయ।పవేశ పక్రియ, నాయకుని యాత్మ 

సందర్భము ననుసరించి, యేదేనొక జంతువు శరీరమునందు చొరబాజబుటయిు, 
మజల నవసరము వచ్చినవ్వుడు స్య శరీరగత మగుటయు నిచట [ప్రయుక్త 
మగును. 

దీనికి కొంత భిన్నముగా కథలోని ప్రముఖ పాాతలను కథాగతి ననున 
రించి వివిధ జంతువులుగా మార్చు మాంతిక (పకియాంశముకూడ నీ కథా 
కథనమునందు చోటు చేసికొన్నది, 
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బాలనాగమ్మ కధయందు, బాలనాగమ్మ మాయలపకీరు చేత నల్ల కుక)... 

యయ్యును. పరంజ్యోతి కధయందు బిర్లోరాజు ఆకుల పాపియింట పొపేలుగా 

మారిపోయెను. శివకుమారుని కధయుందు శివకుమారుండు యోగిచే బల్లిగామారి 

గోడకు హ తుకొని యుండెను. 

ఇట్లీగాథలను పరిశీలించినచో, ననాదినుండియు, ప్రాజ్యానవుని మ సిష్క. 
మున చోటుచేసుకొన్న జంతు పాశ సన్యము వివిధ పద్ధతులలో కథధాంశములుగా 

పాదుగబడి. జానపద గేయగాధలయందు విశ్వరూపము వహించి యెల్లెడను 

కాన్సించుచుండుట తెల్లమగును. 

జంతువులు వంశక రలుగా కలిగినవియు, జంతు [పాధాన్యమును, జంతు 

వుల యెడ హపూజ్యభావమును, కలిగినవియునైె న గాభ లింకను మాబుమూలల 

నుండి వెలికితీయుట సంభవించినచో, అనాదినుండియు |దావిడజాతి యందలి 

యనాగరక మానవ సంఘమునందు నెలకొన్న టోటమికదశయొక్క_. ఆ విర్భావాభి 

వృద్ధులను ఇంకను నిశ్చితముగ పరిశీలించుట కనువగును. నాకు దొరికిన “పరి 
మితి కథాగేయములి యందలి కధాంశముల పరిశీలనము వలన సీ టోటమిక 

దశ స్వరూపము దిజ్మాతముగ మామే సూచింపంగలిగితిని. భావి పరిశోధకు 

లీ యంశమును చేపట్టి పారము చూడగలుగుదురని యాశించుచున్నాను. 

అయి స్ట ఇ) క భారతాలు 
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ఒక జాతి పురాగాథల యందు (myths) (పస్ఫుటముగా నొక 

యాకృతిని దాల్చిన మానవుని తొలుదొ ల్రటి మత బీజములన్నియు జానపద 

గెయ గాథలలో స్పష్టాస్పష్టముగ కాన్పించుచునే యుండును. మరణమువలన 

పాజ్మానవుని యందాత్మాఠలాధన (animism) ముద్భవించి, మెల్లగా నట్టి 

యాత్మనుండి మనుష్య రూపమునకు (పతి రూపకల్పనమ సంతరించుకొన్న 

దేవతా భావన రూపు దాల్చినది. మనుష్యులను పీడించు (_పేతాత్మల నుండి 

రక్షణకై ఆ మనుష్యుడే భగవ దూపమును కల్పించుకొని, తనకు సంరక్షకునిగా 

నిలువంబెట్టుకొనెను. ఇట్టి భగవదూవ కల్పనమునంచు మొదటి కల్పన “తల్లి 

దేవత, (Mother goddess) 

మ్మాతారాధన మనుష్యునకు [పాక్ చారిత్రక యుగమునందే లభించినది. 

ఆదిమ మానవ సంబంధియగు మాతృ దేవతా కల్పనము యొక్క సూచనలు 

అతి ప్రాచీన కాలముసకు(జెండిన |తవ్వకములలో లభించినవి. తూర్పు మధ్యధరా 

పాంతమునకు( జెందిన నాగరికతలో దకిణ ఉతర దేశములయందు ఈ యారాధ 

నాంశములు తమ ము[ద నతి (పాచీిన కాలముననే వై చినట్టు పురాత త్వవే తలు 

నిర్ణయించిరి. ఈబిస్ట దేశీయుల *ఐసిన్”, రోమనుల “*సిరిన్, గీకుల 

'డెమెటర్”, మొదలగు తల్లి దేవతలకు మధ్యధరా సంస్కృతి యందలి మాతృ 
దేవతయే మాతృకయని నిశ్చయింప(బడినది. ఈ మెను, ఉదార రూపిణి యగు 

విసృత భూమాతగా గుర్తించి (గీకలు “గియా” యనియు, రోమనులు “*తెల్లస్” 

అనియు పిలుచుకొనిరి. ఈ విశ్వమాతయే ఆమె యందు(గల శ్రీత్య పరిగణనము 
వలన, దేవనాధుండగు జూయన్ మాతయగు నెబెల్గను, జూపిటర్ తల్లి ౦౦5 

గను భావింసంబడినది, కాలము గడచిన కొలది యీ విశ్వమాతృభావన 
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సంకోచము చెంది, శకేపల దేవతగా తీర్చిదిద్దబడిని!., ఈ విధముగా తూర్పు 

మధ్యధరా పాంతమునకు, జెందిన విశ్వజనని భావన, దగఅి దేశముల సంస్క్టూతి 

యందు నెలకొనుటకు అనువైనది. మెసపొటేమియా, ఇరాన్, ఇరాక్ మొదలగు 

దేశములయ దాదికాలమున రూపునండిన సంస్కృతి యొక్క ఛాయలు, 

మొహంజొదారో, హరప్పా తవ్యకములలో బయలుపడిన ,దావిడ సంస్కృతి 

యొక్క. లక్షణములతో పోలుచున్న వని కొందరి సిద్దాంతము. కొందజు, ఇది 
చె దికార్య సంస్కృతికి మాతృకయని భావించుటయు కలదు. కాని యిటీవల 

హిందూ ప్మతికలో [పకటింపంబడిన యొక వార ఈ సంస్కృతిని దావిడ 

సంస్కృతిగా నీర్జారించుచున్న ది. ఓక జట్టు ఫిన్నిష్ శాస్త్రజ్ఞులు, కో పెన్ హాగన్ 

నుండి |పకటించిన నమాచారము వలన, సింధులోయ నాగరకత (దావిడులకు 

సంబంధించినదే యని స్పష్టము చేయంబడినది.! శ  ఇంతవఆఅకును నవిదితము 

లుగా నున్న కొన్ని ముదికల (seals) యందలి లిపిని తాము చదువ6గలిగితి 

మ్ తన్మూలమున న్ సంస గ్భాతి [దావిడ సంస్కృతి యనియు, నిందలి 

కొన్ని యాచారములు (ప్రాచీన |దావిడ సంఘమునందలి వర్ణవ్యవస్థను 

(పస్ఫుటము చేయునవిగా నున్నవనియు, వారు పకటించిరి. ఏది యేమైనను 
ఆ నాటి సింధు లోయలో పక టితమెన (దావిడ సంస గ్చ్యాతికి ని ఈజిప్ట్,సుమెరు, 

కేట్, కూటిలన్, హి బ్రైట్ తగల సంస్కృృకికిని దగ్గరి పోలికలు కలవు. 

(దావిడులు, క్రీ.పూ. 4000 సంవత్సరములనుండి 2500 సంవత్సరముల వజకు 
భారతదేశమునకు, పెనుండి, తడలు తడలుగా వచ్చియుందురని మజియొక 

సిద్దాంతము. మాతృభావన వీరి మత పరిణామ [కమమునందు, ఆనాటి కే 

రూపుగొని యున్న వనుటకు మొహంజొదారో, హరప్పా తవ్యకములలో 

కాన్సించిన కొన్ని ఫలకములు కారణములు 2 ఇచట కాన్సించిన స్రీ (ప్రతిమలను 

మతాచార సూచకములుగా, చిహ్నములు (Cult Obiects) గా, మార్షల్ 

వివరించెను. 2 గీ 

1. The Great Mother evolved through the centuries into the 
Totemic Mother, the Mother of God’— 
Dictionary of Folklore, Mythology & Legend. 

1.A: The Hindu-Feb 26-1969. | 
2. D.H. Gordon- The prehis'oric Background of Indian 

Culture. P45 -Ed. 1960 

2.A. Sir John Marshall-Indus Valley Civilization, 



ట్రై జాల అకులు లు (రాలు ణు అల్పం. వాలు జులు (LCLLUIITY) 

యను నంశము పై వారికి పీతి యెక్కువ. అట్టి యంశమును పొందించు కొన్న 

ట్టుగా తాము నమ్మిన అధిమానవ శక్తుల అక వారి క కష్టము. ఆబో 

తును, లింగమును, సృజన శ కికి ప్రతీకలు. అత్తే స్రీయను. కావుననే లింగ 

ములు, ఎద్దులు, తలపె నెద్దు కొమ్ములు జోడించిన దై వములు, గర్భమునుండి 

చిగుళ్లు వెలికివచ్చుచున్న శ్రీ క. రష్పా మొహంజదారో ఫలకములలో 

కాననె నవి. 

ఇట్టి మాతారాధనము వేద బుక్కూల యందు కానరాదు. ఆర్యులు 

యుద్ధో పజీవులు. వారిది అశ్యముబు, రధములు వినియోగి౨ప నేర్చిన జాతి. 

వీవారాధించెడి దేవతలకు భూమి మీది వివిధ వస్తువుల తోడ(గాక, |పకృతిలోని 

మౌలిక వసువులతో సంబంధ మెక్కువ, వరుణుడు, ఇందు(డు, పృథ్వి, ఆకా 

శము, వాయువు, త్వష్ట, మరుత్తులు మొవలగ వారి దేవతలందలజు నట్టివారే. 

కావున ఆర్యమతము మొక [పాధమిక దశలో దుర్గ, పార్వతి, చండి, భైరవి 

యను నామాంతరములు గలిగిన మాతృశ క్రి యొక్క యుఎకి కానరాదు. ఇట్టి 

మాతృళ క్రి, అనార్యదై వమైన శివుని యర్థాంగ “ముగా గు ర్రింప(బడివది. ఈమెకు 

ఆర్యదై వముల కోవలోనికి క చేర్చి, కానక మత సమెక్యమును పురాణములు 

సాధించినవి. అరే తం|త శాస్త్రమును సాధించినది. 

ప్రాచీన సంన్కృత సాహిత్యమున స్థిరత గన్న దేవియొక్క ఉమా, 

అంబికా నామములు |దావిడుల “అమ్మ శబ్బషునకు మాఖు రూపములు. ఈ 

మాతృదేవతయె వీరతావై భవము మూ ర్రిగొన్న దుర్గగా పలువిధముల మారం 

డేయ పురాణమునందలి దుర్గా స స పశతియందు సుతింపయడినది. ఈ యమ పేర 

దేవీ భాగవతము, దేవీ కం. వంటి పురాణస్థాయికి చెందిన [గంథము 

లుద్భవించి యీమెకు ఆర్య దేవతల కోవలో స్థానము లభించినది. అనంత నామ 

రూపములలో నొప్పారెడి జానపదుని [గామ దేవతలందబును, శంకర పత్నియగు 

దుర్గాదేవి యంశముగా గహింప(బడి యొక స్థాయిని పొందుట జరిగెను. 

అవై దికములని చెప్పదగిన అసుర, | వాత్య, వృషల, పాచ్య, 35 

కూద గగ క వాం ర నాంది సరు వందలో అ ws: yw x 
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విశ్వాసములు వైదిక మార్గమున కంటె విభిన్నములు, కాని యూ పద్ధతులను 

నిరసింపలెని వె వక మతానుయాయులు, పరిష్కార మార్గముగా, తాంతిక 
పూజా విధాశము నామోదించి తమ మత విధానమునకు దానిని గూడ నంగ 

ముగా. జేసికొనిరి. అంతేకాక, అవి దికములె న జానపదులకు సంబంధించిన, 

జాతి యొక్క పురాగాథలను (Myths), మతపరములగు నమ్మకములను, 

ఆచార ములను, బదాహ్మణ మతము తనలో జీర్ణించుకొనుటకే సంక ల్పెంచినది. కావు 

ననె యీ [వాహ్మణ మతమున నతివేగముగా పురాణ రచనము సాగి యనేకానేక 

జానపద గాథాంశములు వానియందిమిడి పోవుట సంభవించినది. అందువలన 

సృష్టియందలి [పకృతి శ క్రులన పూజింబెడి వెదిక మతమునందు సగుణారాధ 
నయు, భగవ దూపకల్పనయు, జరుగుట కవకాశము లభించినది. 

తాం తిక పూజయందు [ప్రముఖాంగముగా నెగడిన దేవీ పూజయు, జాన 

పదుల మాతృదేవతారాధనమును, పోలికలు గలిగిన [ప్మకయలు. తాం తికుల 

దేవి, కాళి ,జగద్ధాతి, చండి, భైరవి, భ దకాళి మొదలగు నామములతో విరాజిల్లు 
చుండును. స్రీ దేవతా పూజన మిట పరమోత్క్భృష్టమైనదిగా. జెప్పంబడెను.3 

ఆందును మికి్కి-లి గణుతి కెక్కినది కుమారీ పూజ పమనాటేండ్రలో పు 

కుమారి గణమును పూజింపనిదే యే దేవతా పూజనమును పరిపూర్ణము కాదని 

తాం[తికుల నియమము. ఇట్లు పూజింపంబడు కుమారీ గణమునకు కులాచార 

_పతిబంధ ములు లేవు * కుమారి సర్వ దేవతా సమన్వయ రూపము, ఆమెను 

లి. ప్రియో దేవాః న్రీియః |పాణాః స్రీయశె వ విభూషణమ్ -- స్రీ 
ద్వెషోనై వ కర్తవ్యో విశేషాత్ పూజనం మహత్ _ స్రీ మయశ్చ 

జగత్ సర్వం తదాత్మానంచ భావయేత్ ._.. కృష్ణానందుని తంత 

సారము - కులాచార ఖండము. 

4. దేవీ బుద్ధ్యా మహాభ క్త సస్మాతాం పరిపూజయేత్ 

సర్వవిద్యా స్వరూపా హి కుమారి న్నాత సంశయః 

తస్మా తాం పూజయేద్ బాలాం సర్యజాతి సముద్భవాం 

జాతిభేదో న కర్తవ్యం కుమారీ పూజనే శివే, 

రామతోషణ విద్యాలంకారుని (పాణతోషిణి, 
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పూజించుటవలన నన్ని దోష ములును పరఠిహరింపంబడి సాధకునకు సకల శుభ 

ములును కలుగును. కుమారిని నె నై వెద్యముచే సంతృ పి పి నందించినవాఃడు మూ.డు 

లోకములను తృప్తి నందించిన వాండగును 

తాం్యతికుల శక్తి స్వరూపము నవగతము చేసికొన్నచో వానపదుల 
మాతృళ కికిని ఆమెకును గల సన్నివాతత్యము గుర్తించుటకు వీలగును, 

“ఛిన్నమ ని వీరర్చించు దేవీ గణములో నొక్క_తె ఆమె యొక్క 

చఛేదింపంబడిన శిరమామె చేతియందే యుండును. ముండ గళిత ర క్రధారలు 

ఆ శిరస్సు నోటియందే యవిరళముగ శారుచుండును. “ఉచ్చిష్ట చండాలిని”, 

శవాసనస్థయె, స్మశాన స్థితయె, యఖాద్య వస్తు ఖాదనము చేయుచుండుకు. ఒక 

చేతి యందు ఖడ్గమును మజొక చేతియందు కపాలమును ధరించిన యీమె 

మిక్కిలి భయంకరువాలు “ధూమావతి', బిక్ష వసనధారిణియు, తగవులమారియు , 

చేతులయందు చేటను చీపిరిని జకపికకము. వాయన రధము నెక్కి చరించు 

నదియునై , శతునిరాసనము చేయుచుండును. కర్ణపిశాచినీ దేవత, కాలరూపి, 

మణజుగుజ్జ, కుండోదరి, అరుణ జిహ్వాక, మజియు కరాళవదన. ఈయమ చెండు 

చేతుల యందును ఆయభము లుండును. వీరి దేవీ శేణి యందు (పథమ 
స్థానము వహించునది కాళిక. 

కాళికోత్స తిని గూర్చి పురాణములు” పేరొ-నుచున్నవి. పరాశ కి యొక్క 

కోప ఘూర్ధిత భూమధ్యము నుండి కాళిక యుత్పన్నమయ్యెను. భయంకర వచ 
నయు, ఖడ్గ పాశాంకుశ ధారిణియు, వ్యాఘ చర్మాంబర ధారియు, మానవ 

కపాల హార భూషితయునె న యీమెను జగములు తేరిపాజ జూడ లేవయ్యెను. 

ఆమె కన్ను లరుణారుణములు. కరాళ జిహ్వ అటునిటు నూగుచుండెను. ఆమె 

చేసిన భయదారావము  దిక్కటాహముల నిండిపోయెను..ఇంత భయదాబిని 

యగు నీ కాళిని, సుందరిగను శాంతగను విష్ణు ధర్మో"తర ఖండము |పశంసించి 

నది. మహాకాళి, భ|దకాళి రూప వర్ణనము భవిష్య పురాణమునందును, దేవీ 

పురాణమునందుకు చేయబడెను, 

భ్. మార్కండేయ పురాణము_దేపీ మాహాత్మ్య ఖంకము, 
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తాం్యతికుల 'గుహ్యకాళిక'. నాగ యజ్ల్ఞోపవీతయు, నాగాభరణయునేె 

భాసించును నాగాననయెన యీ దేవికిని నాగములకును విడరాని బందము కలదు. 

ఆమె తలపైన సహస ఫణములను విప్పి, 

వైపులను ఫణి ఫణములచే నామె విరాజిల్లు చున్నట్లు చ్నితింపంబడి యుండును. 

సర*రాజు నీడ పటుచుండును, అన్ని 
యం కు 

తక్షకుండామె వామహ స్త కంకణము కాంగా ననంతుడామె సవ్యహ సము నాశ 

యించి యుండును. ఆమ యడమ వ పున శివం శిశు పాయు.డై చితింపంబడి 

యుండును. 

'భ దకాళి అనవరత క్షుద్భాధా పీడిత, అమె కనులు నిస్పత్తువచే [వాలి 
యుండును, ముఖము నల్రనై భయము గొలుపు చుండగా, దంతములు జంబూ 

ఫలములవకె నల్లని సౌరు గలిగి యుండును. ఆమె యెప్పుడును, కాతర స్వర 

మున రుదిత యగుచు “నాకు తృ పిలెదు. ఈ (ప్రపంచము నొక్క కబళము 

చేసి మింగి వై చెదనని యజచు చుండును. 

“న్మళాన కాళి భయదయు, శీర కుంతలయు, ఆనసనవ భరిత కపాల 

భారిణియు, నవిరళ మాంస ఖాదన తత్సరయున్, స్మళానములయందు నెలకొని 

యుండును. 

తాంతికుల దేవీ రూపకల్పన మిట్టున్నది. 

హిందూ దేశ మెల్లెడల గామ (గామమునను నెలకొనిన జానపదుల 

మాతృ దేవతా (Mother Goddess) లశణముల నీ కింది విధముగా కోడీక 

రింపవచ్చును. 

1. ఈ యమ భయంకర స్వరూపిణి. చతుర్చుజిగా చి తింప(బడిన యీ 

యమ శూల, కపాల, గదా ఖడ్గ హ స్ప. లంబ జిప్వాక యగు స్తు 

వికట దంతయు విస్సారిత నేతయు, కరాళ వదనయునై, భయ 
మును గలిగించు చుండును. 

2, ఈమెకు బలి జంతు మాంసభఖాదనమున, రక్త పానమున, ఆసవ 

శీవనమున, | పీతి మెండు. 



1s 

. మానవుండీమెను భ క్యావేళము కన్న భయ వివళత తోడనే కొలువ 

బూనును 

. తమ్ము మజఅచిన జనులను కష్టముల పాళ్టయుటయు, రోగముల బారి 

బడ చేయుటయు నీమెకు పీతి. 

పాలిత జనముపె నీమెకు సంతానబుద్ధి యుండుటచే నీమె జగర్థాతి9.6 

3 భ కుల కోరిక పె సమె [గామములను పరిర&ించును చెలరేగిన యంటు 

వ్యాధుల నదుపున (బెట్టును. పశువులను, జనులను, పీడనుండి. [గహ 

బాధ నుండి, శ|తువులనుండి కాపాడును. ఊరి పొలిమేఅల రక్షించును, 

పంట పొలములను, చెజువు కట్టలను రక్న్షించును.? 

ఊరియందు వేపచెట్ట [కిందను, [తాచు పుట్టల యందును, నెలకొని 

యుండును. కేవలము నాగ రూపమున నీమె జూనపదులచే నర్చింప. 

బడుటయు కలదు. 

ఈ లక్షణములన్నియు నార్య దేవతా లక్షణముల కంటెను విరుద్రములును 

తాం తిక దేవీలక్షణములతో పోలికలు కలవియు నగు చున్నవి, కాం|తికత 

యందలి మదిరాపాన [పాముఖ్యము, జానపదుల మాతృ దేవతా రాధన వలన 

సం|కమించినదే. దేవ్యారాధనా సమయమున నంతులేని యుత్సాహమును, మైకమును, 
పొందుటకై తాం్యతికులు సురాపానము నాశయింతురు.! దానినే దేవీ (ప్రసాద 

6. G. D. Boaz - The Terrible Mother - J. Madras Uni. 

versity-July 1944 - Pp 64, 69. 

7. H. White Head-The Village Gods of South India. 

8. Taylor - Primitive Culture Vol. 11. 
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ముగా భావించి దేవి కుపహారముగా ని 
తిలా 
యించు పద్ధ్దతియు జానపమలదె - ఈ 

దేవి కిచ్చు బలులును, లింగ వివక్షను సూచించుచు, జరుపు నాదారములును జాన 

పదులవే. బాణు(డు తం తాచారముల నుగ్గడించుచు, నరబలిని, ర క్తతర్చుణమును 

పేర్కానెను. నాగరక జన మానసము లకు జుగుప్పాథయ హేతువులగు నీయాచా 

రములు పామరజన పయు క్రములని యుగ్గడించెను చండీ దేవత యాలయమున 

బల్యాదిక ములను నిర్వ ర్రించు పూజారి ముదుసలి |దావిడు (డని వివరించెను. 

[పాచీన సాహిత్యమున నీ విధముగా స్పృశింప(ంబడిన యంశములను 

పరిశీలింపంగా శ శ్రి పూజయు, తదంగములగు బల్యాదికములును, ననార్య సంప 

దాయములని స్పష్టమగుచున్నది దావిడులలో నొకనా(డు పటిప్టముగ నుండిన 

మాతృ పాధాన్య సంఘముల వలననో, బిడ్డల మన స _త్యముల ననుసరించి, వారి 

జీవన విధానమున చెజగని విధముగా ము| దింప(బడిన మాతృ భావ |పొముఖ్యము 

వలననో, యీ మా;తారాధనా పద్ధతి వారి మత పరిణామ దశయందు స్థిరతం 

బూనినది. అది వాగరకత యెంత పెరిగివను, అధ్యాత్మిక జ్ఞాన మెంత విసృత 

మైనను, జానపద జన జీవితమున [గామ దేవతా రూపమున క్షితిలేని స్థానమును 

పొంది నిలచివోలయునది. ఒక మతము యొక్క నూతన పరిణామము నందే, 

[పాచీన మత విధాన సూచకములగు నాచారములును జేరి, యీ రెండు మార్గము 

లకును సమన్వయ స్వరూప మెర్పడుబ యెప్పటి కప్పుడు మనము గమనింప 
వచ్చును. జీవునకును, దేవునకు భేదము లేదను విషయమునందు నమ్మకము గల 

యదై ౩తి, (పాచీన మతాచార చిహ్నములే న కకునములయందు (పత్యయము 

కలిగిన వాడుగా నుండవచ్చును; ఇంట నెవ్వరికెని మకూచికము సోకినచో 
(గ్రామదేవత కుపాహారము పంపించు నాచారముకు కలిగిన వాడుగా నుండ 

వచ్చును. ఇట్టి పట్టుల నాగరక మత లక్షణవముల పై నెప్పుడును (పాచీన మత 

పద్ధతి తనల రకు నెఅపుటయు, వానితో సమన్వయ స్వరూపము సాధించు 

టయు జరుగుచుండును_ కావుననే వేదములయందలి అదితి, వాగ్దేవతలును శ్రీ 

న న. 

9 బాణభట్టు = కొదంబది. 
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సూ క్రమిలలోని శ్రీయు లక్ష్మియు, వాజసనేయ సంహితయందలి అంబిక, 

కై తిరియ, శతపధ [బాహ్మణములలోని ఉమ, దుర్గ కాళికలు, ముండకోపని 

షతునందలి సప మాతృకలు, గృహ్య సూ[తాదుల యందలి సినివాలి పురంధి, 

అః భవాని, భ,దకాళి, దుర్గలు, జానపద (గామ దేవతలగు, పోశమ్మ, 

ఈదెమ్మ, మైసమ్మ, ఎల్లమ్మ, పోలేరమ్మ, ముత్యాలమ్మ, పెద్దమ్మ మొదలగు 

వారినుండియు, స్పూ ర్తిగ్గె కొని, యేక సమాహారముగా నేర్చడి పురాణకాల 

మున లకి దుర్గా, సరస్వతి రూపమున, |త్యంబికా స్వరూపముగా పూజలందు 

కొనుట జరిగాను. 

జానపద మాతృ దేవతలను పరిశీలించినయెడల, ఒక్కక్క దేవత 

ఒకొ్క-క్క _పదేశమునకో, కులమునకో సంబంధించినదై వెలసి, తదుపరి 

(పాచుర్యము నంది దేశము నలుమూలలనుండి యేతెంచెడి వ్య కులచే పూజింప. 

బడుట కాన్పించును. బెజవాడ కనకదుర్గ, శ్రీకెల [భమరాంబ, కొల్తాపుర 

లక్షీ, మాహురమ్మ, మొదలగు శ కులు ఆయా స్థలముల యందు నెలకొన్న 

మాతృదవతలు, మారమ్మ, ఎల్లమ్మ, నూహురమ్మ యని పిలువబడు రేణుక 

మాదిగవారి కులదై వము కాంగా, గంగ, గొల్లవారి దేవత, ఈదెమ్మ గొండ్ల వాది 

దేవత. [గామ దేవతలలో కొందు దేవతలకు పౌరోహిత్యము నెఅపు హక్కు 

చాకలి వారికిని, మంగలి వారికిని గలదు. ఈ విధముగా నీ [గామ దేవతాంశ 

మనార్యాంశముగా స్పష్టమె పాచీన మానవుని మత పరిణామ క్రమము నందు 

సుస్థిర స్థానమును బొందియున్నది. 

ఆత్మారాధన (Animism) దశలో చెట్టులను, పుట్టలను ఆ శయించిన 

ట్టూహింప(బడిన, మరణించిన వారి ఆత్మలే, దైవారాధన దశలో దేవత లె 
((గామదేవతలు) అట్టి చెట్టులను (వేపచెట్టు, రావిచెట్టు) పుట్టలను (పోశమ్మ, 

ఎల్హ్లమ్మలకు నిలయములై న పాప పుట్టలు) నాశ్రయించుకొని తమతో పాటా 

నిర్జీవ వసువులను గూడ గౌరవ భాజనములు చేసినవి. 
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(గామ (గ్రామమున, ఊరి బయటను (మైసమ్మ) ఊరిమధ్యను (ఎ ఖమ్మ, 
పోశమ్మ వెలసిన [గామ దేవతల యొక్య-యు, అంటువ్యాధులు చెలరేగి [గ్రామము 

నుఖ్ఞూత లూగించునపుడు దైవాగహ విశేషముగా తలంచి గ్రామస్థులు 

కల్పించుకొని పూజించెడి (మారెమ్మ, ముత్యాలమ్మ , పోలెరమ్మ దేవతల 

యొక్కయు, త్యాగ సాహసముల చేతనో, వీరౌదార్యముల చేతనో, మానుషమైన 
దేహమును త్యజించి పల్లె _పజలలో చైవ (పతి రూపములుగా సిలబిపోయిన 

సేరంటాం[డ యొక్కయు (కామమ్మ, లక్ష్మమ్మ) కథలు పల్లెపట్టులయంచు 

కొకొల్లలుగా దొరుకును. [పతి కధయు (గామవాసియైన జనునకు మిక్కిలి 
- పరిచితమై వాని ర క్తమున జీర్ణించుకొని, సముచిత గౌరవ సమాదరణములను 

పొంది వెలుగుచుండును. ఏ పల్లె మనుమ్యలనై న కదిపి యా కధలు చెప్పు 
మన్నచో, వాడు చెప్పెడి తీరునందు వాని హృదత భక్తి గొరవములు వెలి 

విదియుచుండును. ఇట్ట కథలు (పతి జాతి యందును పత దేశము నందును 

కలవనుట కాయా [పాంతముల జానపద గాథలే (ప్రత్యక (ప్రమాణములు. ఇట్టి 

గాథలును, పూజా విధానమును కొన్ని వేల సంవత్సర ములనుండి వె దికమతము 

కంటె భిన్నముగను (పత్యేకముగను రూపొందిన దనుటలో విష్మతి ప తిలేదు. 

తెలుగు దేశమునకు చెందిన జానపద కధాగితములలో “జాంబ పురా 

అమున దేవీ పాశ స్యమును, సృష్టికి ఆ శ క్రియొక్క మూల కర్హ్యత్యమును 

వర్థింప(బడినది. ఆసాదీలు, లేక పంబలవారు ఈ కధను చెప్పుదురు. వీరినే 

చిందుల వారనియు నందురు. ఇందలి శక్తి కధ యిట్టున్నది. 

“సజ్టెడు సమ్ముదాల నట్టనడుమ 
సతికి వరస త్రి బుకైను 

కోడి గేరినట్టు గేంను, 

నెమలి పొదినటు పొదెను 
౧ (ఇ) a 

తొలుగుడు మలిగుడు బటెను 
CG GG రు 

ముగ్గురు మూ రులు బుట్టిరి 

అప్పుడు (బహ్మ ఎట్టు పుట్టిండు 

13) 
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మొదటి గుడు తెలగ ప తి వరము 
టి లొ ఎనీ 99 

పాలమీగడ తీరు |బహ్మపుట్టిండు 

అమావాసనాడు రాతిరి యెట్టున్నదో 

ఆ విధమున మన్న సీలి దేహముతోను విష్ణు బుక్టైను. 

ఇష్ణు బుట్టిన గుడ్డుల సూర్య చం|దాదులు బుట్టిరి 

అతలి గుడ్డుల ఈశ్వరుడు బుద్రైను 

ఎట్లా అంటె పున్నమనాటి చందునివోలె 

గోపీ చందం ఎటనో ఆ విధమున ఈశ్వరుదు బులును 
య యు 

ఆదిశ కి అప్పుడు ఈ ముగ్గురు మూ రులను జూ చెను. 

చూచి అప్పుడు ఎవ్యరు మగవారు అగుపడ లేదు 

ఆగుపడ నందున ఈ శక్తి ఆమ్మ వారు 

ఈ ముగ్గురిని జూచి, గుడ్డు నా విడ్డలు 

గుడల బుటిన కందులు నా మన్మలు 
యయ (=) 

వీరితో రతి చే సనని విచారించెను 

అప్పుడు _బహ్మ యేమన్నడు, క్రీ తల్లి, శకి, అమ్మవారు 

ముందుకు కల్లా కలియుగం నడిచే పంతమున్నది 

ముందు కన్న తల్దుల పట్టుకునె దినమొ సది అని పలి కెను 

ఆ శక్తి ఆగమై మండిపడెను 

అ శక్రి నెదుట చితకన్ను ఉండెను 

చేతుల గంట గద శూలం ఉండెను 

ఈపున యింజామణి అరచేతిన దామరకమలం 

ఇవి పెట్టుకోని మూడు మంత యోగము లుండెను 

ఆ మూడు మంత యోగముల జప్పున జచదివి (బహ్మను గాజును 
ఢి 

బహ్మ అప్పుడు తీరిపోయను.” 

విష్ణువును తీరిపోయెను. శివుడు మాతము 
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“ఓ తల్లి ఓ శక్తి అమ్మవారా 

సివు కోరిన కోరిక నేను ఇవ్వగలను 

నేను కోరిన కోరిక నీవు ఇవ్వగలవా” 

క. యీశ్చరా వమికోరినావో కోరుమా యిచ్చెదా ” --నునెకు. 

అప్పుడు ఈశ్వరుడు 

“కి తరలి శకి నీ నొప్టనున్న చి, తకను 
య పే లట యీ 

నా నొష్ట బెట్టుమనెను, 

అమ్మవారు “తననొష్ట చితకన్ను' దీసి యీళ్వరుని నొష్టబెకైకు 

జ “ఓ తల్లిశ క్తి అమ్మవారా!' నీ చేతులో ఘంట, గద, శూలము, నాచేతి 

అపుడు శ క్రి అమ్మవారు, గదా కూలము ఈశ్వరుని కిచ్చెను 

“మూడు మం|తయోగములు ఈశ్వరుని నాఖియందు ఏసెను” 

“ఎయ్యగనె”ొ ఈశ్వరుండు ధె ర్యముతో నిలబడెను 

నిలబడి యేమంటున్నా6డు, ఓ అమ్మవారా గుడ్డుబెట్టి 

అంటుతో నున్నావు గంగకు ఊరికి తానముచేసి వచ్చినప్రైతే 

సీతో రతి చేయగలను ఆ శ క్రి అమ్మవారు న్ 
గంగకు పోగా ఈశ్వరుడు యోగమున బహ్మను 

ఇష్టును లేపుకొనెను ఆపుడు శ క్రి అమ్మవారు తానం 

జేసి కొండ వచ్చునట్లుగా ఉరికి వస్తుంది ఉరికి వచ్చిన 

శ కిని ఈశ్వరుడు బాగా సూసి మంతయోగముచే ఓం 

చదివి శక్తిని గొవైను అప్పుడు అడ్డం ఆరు మూల్లు 

పొడుగు, పొడుగు 12 తాళ్లు పొడుగు కొండ బడినట్లు బడి 

తీరిపోయెను, తీరిపోగనె యిమ్లు ఈశ్వరుడు (బహ్మ ముగ్గురు 

ఏమనంటున్నారు సుతులు బుట్టిందే గతుల కొజకు మన 
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తమ మ్ 

చిత్ర శ క్ చచ్చింది Mey కాష్టం జమయాల అని 

MOSS 1 దెప్పించి 5 కాషము జెయుంచి ముగురు మూ రులు 

ఆన 

డు 

మూడు డి కుల గూర్చుండిం కాషము కాలి కూలగనే మన తలి 
శ గా 

ఆదిళ క్రై మనలను బుట్టించెను తల్లి సంపాదించిన 

భాగ్యమున్న ది బూడిదె మనము పంచుకుందాము అని 

యూ ముగ్గురు మూ రులు దాన్ని నాలుగు కుప్పలు చేసిది 

చేసి ఈశ్వరుడు ఇష్టుమూ ర్తిచే నిజ దెప్పించెను. (బహ్మతో 

పోయించెను ఈశ్వరుడు “కి చదివెను ఆ నాలుగు బూడిదే 

కుప్ప ల సీళ్ళు పొయ్యంగనె అప్పుడు అండ ఏమి బుజ అంటే 
ఉత ౧ పి 

(బహ్మకు భార్య సరస్వతి ఇమ్టుమూ ర్రికి భార్య లక్ష్మి 

ఈశ్వరునికి భార్య పార్వతి బుట్టిరి ఇంకొక కుప్పల, ముందుకు 

కల్లా కలియుగం నడవ య అందుకు ఓంకార శ క్తి అనేది పుద్దైను 

పాక్నికు(డు - ఓం కార శకి అనగా ఎవరు 
అజో 

జాంబవంతుడు - ఓంకార శక్తి అంటె అప్పుడు ఒక్కా టే శక్తి యేగాని 

దునియా మీద పోళమ్మ మహంకాలమ్మ దుర్గమ్మ 
ళో 

అని ఆరం చాలక మారు పెర్పు పెట్టుకొని ఉన్నాది” 

ఈ కథయొక్క_ స్వరూపమిట్లు కాకపోయినకు, పరాళ కియగు జగన్మాత 

లోక సృజన చేయనెంచి మూడు (గ్రుడ్లను పెటైననవియు, అందొక దానినుండి 

లవ (బహ్మలును, మరియొక దాని నుండి శివసరస్యతులును, ఇంకొక దాని 
నుండి విష్ణు పార్యతులును నుదృవించిర నియు, వీరేకోవరు లగుట వలన, మొదటి 

జంట యొక్క దేహకాంతి హరిదావర్ణమును, రెండవ జంట గొరవర్ణ్లమును, 

మూడవ జంట నై ల్యమును కలిగిన వయ్యెనని, సంప్రదాయ సాహిత్యమున 

కలదు, 

బళ్ళాఎ |పాలతమువకు చెందిన మాల పూజారులు (అసాదీలు) దేపీ కా 

మహాత్మ్యమును, సృష్టికి ఆమెయొక్క మూల క ర్హృత్యమును కొనియాడుచు, 
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నొక కధా గెయమును పచరింతురు. అందలి కధ యిట్టున్న ది, సృష్టికి మూల 

కారకురాలై న పరాశక్తి మూడు [గుద్దు పెర్లైను. అందు రెండు మురిగిపోగా 

నొకదానినుండి | తిమూ రులుద్భవించిరి వారామె పాలు[తాగి పెరిగి రి. ఆమె 

వారిని పెంచి పెద్దచేసి “పట్నములు” కట్టి యిచ్చెను శివుని పట్టణము దేవగిరి, 

ఆవిధేయులై న ప్వుతులు పెద్దవారై తల్లిని పూజించుట మానివేసిరి. అమ్మవారు 

పం|డెండు శిరసుల నాగుబాముగా మారి, దేవగిరిని చుట్టివెచెను. లోపలి 

తిమూ రు లోడిపోవంగా నామె వారి శిరస్సులను ఖండించి, తిరిగి యతికించి, 

వినయులను, నజీవులను జేసి బుద్ధి చెప్పెను. 

మతియొక కథయందు, రేణుక గిరిరాజు కూతురు. ఈమె తల్లి జమిలికా 

పార్వతి. రాజునకు రాక్షసులతో యుద్ధము సంభవించి యాతడు జయాపజ యము 

లెణుగక పోరు చుండెను. నారదుడు రాజునకు, రేణుక సేనా నాయక తరము 

వహీంచినచో యుద్ధమున జయమగునని యు కిచి ప్పెను కాని రాజట్లు చేయు 

టకు సంకోచము చెంది, తానే రాక్షసులకు చాలలేక యుద్ధమున నోడి సహలలో 

దాగుకొనెను. ఈ విషయము (గహీంచిన రేణుక తపశ్చర్య నెజపుచున్న, తన 

భ ర్రయగు జమదగ్ని యనుజ్ఞ వేడీ యుద్ధము చేయ సంక ల్సించుకొని, భఖ ర్రకడకు 

పయనము కద్దైను. భర్తకై కుండలలో నీరును బియ్యమును క బిపి యేడు. కుండ 

లొకదాని పె నొకటి యుంచుకొసి, తలపై పెట్టుకొని యేగుచుండంగా నామ 

శీలగాఢత వలన కుండలలోని బియ్యము కుం కుత  యుడుక వ. 

నారదు,డును, విష్టువును, ఆమె శక్తి యు కులు [(గహిం ంపంగోది వ 

రూపమున వచ్చి యన్న ,మడిగిరి. ఆమె పెద్దిను, త పశ్చర్య నెజపుచున్న 

జమదగ్ని, తనకై యుద్దేశింపం బడిన యాహారము నామె యెంగిలి చేయించెనని 

భావించి, యాగ్రహావిష్టు(డై తల్రిశిరము ఖః డింపుమని పరశురామున కాజ్జయిచ్చెను. 

పరశురాము( డట్లు చేసి, మాతృవధ చేసిన తనచేతిని నజకుకొనెను. రెణుక తల 

నాగు బాము అద యాయెను. పరశురాముని చేయి పుట్టగొడుగా “యప్పలి 

మెసమ్మ" యని జానపదులచే పూజ లందసాగను, తదుపరి పునర్జివితయె రేణుక 

భర్తను యుద్ధము చేయుట కనుజ్ఞ యిమ్మనగా జమదగ్ని హేళన చేయసాగాను. 

ఆమె న. భ రను వెను కసే మనెను. అత౦డు తిరిగి ఒక నిముషము 

తరునాత మఖభిచూడ (గా, నామె శ కి రూపమున ౩ కాన్ఫించెను. స హస కాహ్సుల 
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తో(గూడిన ఆమె (పతి హ_సమునందును, ఒకొ్క్కాక్క- శూలముండెను. [పతి 

శూలను చివజను లెక్కకు మిక్కిలి జంతువులు సిళ్ళి తబడి యుండెను. (పతి 

కరీరము పక్కను నొక్కౌాక్క శక్తి చేత కొజవిని, ఖడ్గమును, ధరించి 

యుండెను, ఇట్టి విజృంభిత వీరాకారనును గని జమదగ్ని భయ కంపితు(డై 
పాతాళ లోకమున కేగి దాగబోయెను. రేణుక వాని చేలాంచలమును పట్టి యాపి 

నిజరూపమును ధరించి, భర్చ వాక్యము ననుసరించి రాక్షస హననమున కుప|క 

మించెను. కాని ఒకొగం-క రాక్షసుని చంపునపు డెల్ల వాని రక్త దిందువునుండి 

6000 మంది రాక్షసు లుద్భవింప సొగిరి.*9 అపుడామె తన నహోదరుండగు 

ఫోతురాజును బిలిచి, నాలుక చాపి రక్తము [క్రింద పడసీయకుండ పట్టుమని 

యాజ్ఞయిచ్చి, రాక్షస సంహారము చేసి విజయిని యయ్యెను. ఈ విధముగా దేవీ 

విజయ కథనము 'రేణుక యుద్ధ మను జానపద కధాగేయము నందు వర్ణింప 
బడినది, 

దేవీ పాశ స్యమును వర్ణించు మజియొక కథ “అంకమ్మ కథి దినినిగూడ 
పంబణ వారే చెప్పుదురు. “ఫి లానదితలో మొనలు లేని వృక్షమున కాధాకము లేని 

కొమ్మ, అ కొమ్మకు (తాడు లేని యూయెల. ఆఊయల యందు అంకమ్మ దేవత 

యూగుచుండగా, తినుటకు తిండిలేక గర్భుదరి దుల నవయుచున్న “మా రాచ 

వార'ను తొమ్మిది మంది యన్న దమ్ము లామెను గుర్తించి కొలువసాగిరి. ఆమెను 

బతిమిలాడి పిల్లలు పుట్టినచో సాలు పెట్టుకొందుమని, తమ రాచగిరి కోటకు 

తీసికొని పోయిరి. ఆచట పాలనెల్రి చవిక కట్టించి, రత్నాల గద్దెపె ముత్యాల 

ముగ్గు పెట్టించి, అమ్మవారిని (పతిష్టించిరి." దాని వలన్న వారి దారి.ద్యము తొలగి 

పట్టినది బంగారగుట యందలి కథ. ఇదే కథ అంకాళమ్మ కథ యను పేర 
ఒంగోలు తాలుకాలో [ప్రచారములో నున్నది. 

మజియొక కథ మాత పురాణము. ఈ కథకు నాయిక 'మాతీ యని 
పిలువబడెడి మాహరమ్మ-_. ఈమెయే రేణుకయ నెల్చ్లమ్మయు, ఈమెనే “అక్క_లిదేవి” 
రయనుటయు కాననగును. ఇందలి కథ యందంతర్నిహితముగ నొక్కు చరి|తాంక 

మున్నల్టు కానంబడును. ఇది భువనగిరి తాలూకాలో నొక బవనీని (బైండ్ర) 

10. దేవీ భాగవతము నందలి రక్ష వీణుని వృత్తాంతము తోడ పోలిక, 
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(వాతపు సకములో దొరికిన కధ, దినిని జె ండ్లవారే చెప్పుదురు. ఇది ఇష్టదేవతా 

సుతితో (పారంభింపంబడినది. 

గద్దరి జగమాత కమలాక్షి జంత 

వినుతి కెక్కిన యట్టి వీర సేవ్యులకు 

మదము లణంగించి మర్జించినట్టి 

కధ విన్నవించెద |కమమెల్ల దెలియ” యని యీ కధ సాగును. 

దీనిని జెప్పిన వాండు బడబాగ్ని రామచందు(డు. కధాస్థానము ఓరుగల్లు. (పతి 

వీరుడు ఓరుగల్లు నేలు వీర్మపతాపర్నుదుండు వీర (_ప్రతాపుని పుట్టుకకు ముందు 
ఓరుగల్లు నేలెడి కాకతిరాజగు రాయ భల్హాణు () నకు తనయు లేగురు. ఆరవ 
సారి పట్టమహిషి గర్భవతియై, యెనిమిది నెలలు నిండిన వెనుక గర్భము నందలి 

పిండము, 

“మానవుని గర్భాన మలినంబు తోడ 
హెనమై పుట్టుట ఇది యెంత ఘనత 

యనుచు బాలుడు తన యాత్మ నూహించి 

తుదమాట గుమ్మడి తోటలో నయిన 

పుటైదనని వేడ్క పురహరుని దలచి 

ఆవేళ బాలుండు హరుని మాయలకు 

భూవర సుతు డపుడు పుట్నిల్లు వెడలి 

పదపకి గుమ్మడి పంటిలో దాగె 
నవమాసములు వెళ్ళ నరరుదుడయ్యె"” 

నరరుదు(డున్న పండు తొడిమబుచ్చి యుండుటచే “చేటు లేని తోటకు చేటు 

బుట్టు'నని దలచి తోట కాపరులు పండును పదిలముగ (దెంచి పారవె చిరి. ఆంత 

నొక్కు విపసతి యా పండును గొనివోయి కరకరన దరిగి యందు నరరు[దుని 

గద్గొనెను. _పేిమతో నానిని ఇంచు కొనుచుండ (గా, కాకతి రాజునకు*ఆయువలు” 

తగ్గి రాచపుండు బుక్జైను. ఆయన యప్పగింతలు పెట్టుచు తన తనయు లేగురిలో 
తగిన వానిని జూచి పట్టము కట్టుడని చెప్పి మరణించెను, మం తులకు నిర్ణయము 

కుగురక, పట్ట పేమగను శృంగారించ్లి తగిన రాజు నా యేవృరిలో నెన్నుకొమ్మని 
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వదల(గా నది బ్రాహ్మణ పీదులయందు బొంగరము లాడుకొనుచున్న బాలుని 

మెడలో పుష్పహారము వైచి తొండముతో వాని నెతి మూపున నుంచుకొని 

రాజాసనస్థు కావించెను. అందుకు కోపించి రాజు పుత్రులును, సామంతులును, 
బాలుని వధించుటకై చుట్టి రాంగొ, 

హెచ్చరికతో బలికె నా రాజసుతుడు 

మతిగల జనులను మం; తుల బిలిచి 

ఘన మేది పెద్దల ఘన విప్రవరుల 

ధరణీశ్వరుడు త ణమ దాయంగ బిలిచి 

ధరయేలు రాజుకు తనయుండ ననెను 

తామస గుణముల మీకు తమ్ముండ నౌదు 

నేమంబుతోడ మీకు నిజము చెప్పేను 
భ కవత్సలు పూజ పరగంగజేసి 

పరగ గుమ్మడి కాయ జన్మించి నోడ 

తన తండి గండాన తరుణి గర్భమున 
నిండార జన్మించి నిముషమున వచ్చి 

మంచి గుమ్మడి పంట పుట్టిన వాడ 

నాడెమె కలిగిన నర రుద హరుడ 
కడిమి మెరసిన ఘనుడ వీరశె వుండ” 

అని తన్ను తా నెజింగించు కొనెను. తల్టిీ పద్మాక్షీ దేవియు తాను ఎనిమిది నెలలు 

గర్భమును మోయుటయు, నాపైన నది మాయమగు బెజిగి యెవ్వరి తోడుత 
నెజింగింప బోక రవ్వ చేయక యుండుటయును జెప్పి, తన పుతులతో “మీదు 
భాగ్యంబున మీ సహోదరుండు, కాకతన జనించె గౌరవ సుకుడు” అని చెప్పి, 
వానికి పట్టము కట్టించెను. ఈ కథయందలి పరభల్హాణుండు కాకతికుల భూషణు( 

డగు _పతాపరుదునకు తండి యనుట జానపదో క్తి. కాకతీయులకును గుమ్మడి 

పండునకును సంబంధము కల్పింప( బడిన యీ జానపద కథాంశమే యని తల్లి 

కలువ చేరు శాసనమున స్పృశింపబడి వది 11 

11. కాకత్యాః పరళ న్తేః కృపయా కూష్మాండ వల్రికా కాచిత్చుత మసూత 
తదేత జ్ఞాత మనఘమ్ కాకతీయ సంజ్ఞ మభూత్ , 
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అట్టి నరరుదు(డు ఏరశై వుండై, శివపారమ్యము దప్ప మరియే దేవతల 

యునికిని మహ త్యము నంగీకరింపని వీరా చేశము కలవాడై యుండగా మంతు 

లందును వానిని మందలించి, దేవీ మహ తమును తెలియంజేయుచు నిట్లు కధ 

చెప్పందొడ (గిరి, 

“వినవయ్య ఓ రాజ ఏర రుదుండ 

బాలరాజువు గాగ పలికితివి గాని 

యీలాగు దూషణలు ఏల ఆడితివి 

సకల |బహ్మోండములు సకల వేదములు 

ఆక లంకముగ బుట్టు ఆ |కమంబెలి 

తెలియక నీ విట్లు తిమిరి పలికితివి 

కొలదిగ |బహ్మాండ కోట్టు గావించె 

తగ నిజంబై నట్టి తత స్వరూపి 

యుగములుగ సాకెను జగదీశ వినుము 

[బ్రహ్మాండ నాయక, పతియైన వరుడ 

[బహ్మకులాత్మయో పరమాత్మ రాజ 

పృధిఏ యాత్మలు మున్ను, పుట్టని నాడు 

సుందరంబుగ ముఖ్య సూర్య చందులును 

అవతరించని నాడు ఆదిమహాశ క్రి 

హృదయంబు లోపల ఉత్పాత మైన 

మది నహంకారమున మనసు రహించె 

జీవిగానక మేటి జలరాశిపైన 

పాదుగల్గిన యొక పక్షి రూపమున 

ఉదకంబుపైె [వాలి యుత్ప తిగాను 

హృదయ కమలంబున నెలమి నూహించె 

రతిగల్లి నట్టాయె రమణి హృదయమున 

అతి వేగమున మూడు అండముల గనియె 
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తామర పద్మముల దాకొని యుండె 

జెక). చాటున తానె రేయును బగలు 

మక్కువతో పొదిగె మాయా వినోది 

పెక్కు. యుగంబులు పేర్మితో గడిపె 

ఒక కొన్ని యుగములు వనరంగ గడిపె 

అంతలో నొక యండ మవిసిన జూది 

పరికించి బాలుణ్ణి [బహ్మయని బిలచె 

అజుడు బుట్టిన యట్టి ఆండంబు జూచి 

అజుని పేరిట (బహ్మాండంబు నిలిపె 

[బ్రహ్మతో ననియె నా |బహ్మాండ జనని 

బహ్మదేవుడ నీవు భ రవూ నాకు 

పురుష వాంఛన కొజకు బుట్టించినాను 

సరగున తన కోర్కె సమకూర్చు మనిన” 

వెనకటి కధయందువటెనే బ్రహ్మ, కన్న తల్లివి నీవిట్టు కోరుట పాడి 

గాద” నెను. అంత నాదేవి కోపదృక్కులతో వానిని జూచి, మూర్చితుని 

జేసెను. తదుపరి కొన్ని యుగములు పొదుగ(గా నున్న తాకారు(డొక యండ ము 

నుండి యుద్భవించి యా “యేకవీరిచే విష్ణువను నామమును పొందెను. ఆతడు 

పుట్టిన (గుడ్డు యొక్క రెండు డిప్పలను “సూర్య చం|దులను చేసి యాదేవి 

ఆకసమున నిలి పెను. విష్ణుని “నీవు నా పురుషడౌ. నిజము తోడుతను, కావలెనని 
నిన్ను కల్పించినాను క్షణము లోపల నాకు సంతోషముగను కోరి రహీంచి 
నా కోర్కెలు దీర్చు” మనంగా, నాతడు 

మక్కువ మము గన్న తల్లివి సవ్ర 

ఆధార మైనట్టి ఆమ్మవు సు 

బాధించి నిన్ను నే పొందగా వెజతు” 

నని నిరాకరించి యాయమ యాగహ దృక్కులకు లోనై మూర్చిల్లెను. 

మూడవ (గుడ్డును పొదిగి యందుండి శంకరుండు జనింఛిన వెనుక నా (గుడ్డును 
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మెదిపి పొడి చేసి పెకి విరజిమ్మ (గా నక్షత్రము లుద్భవించెను. శివుని గూడ 

వెనుకటి వారిని కోరినళ్లే కోర (గా, 

చెప్పినా సీ మాట చేసెదనమ్మ 

ఎనిమిది హసాల ఏకాంగివమ్మ 

ఓక వాలు హసాన ఓక [తిశూలంబు 

[పాకటంబుగ వెండి పెడి జందెంబు 

కమలాశీ నీ చేతి కమండలంబు 

[కమ మొప్ప వేదములు కనకాంబరములు 

సంజీవి మొదలైన సకల విద్యలును 

కొమరొప్ప సి చేతి కోదండ మొకటి 

భుజమున భూషణములు భోగ భాగ్యములు 

నిజముగా ముఖాన్న నిండు తేజంబు 

ఇమ్మని పల్కిన” 

నా దేవి యిచ్చెను. ఆంత శివుడు తనకు [కొత్తగా లభించిన శక్తి విశే 

షముచే నా దేవిని మూక్చితను చేసి పడవె చెను మునుపు మూర్శితులైన 

[(బహ్మ విష్ణువులకు తెలివి దెప్పించెను. |బహ్మను బిలిచి, “నీవు పెద్ద వాండవు 

ఈమె యందు నీకు రావలసిన పాలు గెకొను" మశంగా శిరము నా భాగమని 

యాత(డనెను. ఆ శిరమే భారతియె |[బహ్మ వాకుగ్రాన నిలచెను. విష్ణువు 

వక్షము నా భాగమవగా, నా వక్ష స్థలము లక్ష్మియె విష్ణు వక్షమున జేరెను, 

అంగమే నా భాగమని శివుడు పార్వతిని పొంది వామాంగము నిచ్చెను. తరువాత 

ముగురు మూర్తులును మంతోదక ములు చల్లగా పరాశ క్రి దిగ్గన లేచి సర్య 

సృష్టికిని మూలక ర్రి)యె చరాచర జగత్తుకు సృజించెను. సృజియించి అమ్మ 

వారు తనరూపముడిగి కృత యుగమున శితియెలు రాజులకు శ్తువై, రేణుక 

యను పేర రిపులను [దుంచ(గా జనించెను. ఆమె పట్టణము భూలోకమున 

మాహురి పురము. నాలుగు బాహులును, ఫాలాక్షమును గల యామె ఆకలి 

దేవమ్మ యనియు, మాత యనియు పిలువంబడును, తన పట్టణమున బంగారు 

బొమ్మయె యు య్యల లూగు చుండును, ఆశక్తి పట్టణము బంగారు కోటలును, 
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ఇ తడి కోటలును, ఇనప, ఉక్కు కోటలును కలిగి, చుట్టు కందకములు గలిగి, 

దట్టముగా నండును. ఆమెను సంప సిద్ధగణములును, నిర్ణరులును నాపురి 

చుట్టును తిరుగుచుందురు కోటకు, భైరవుండును, దుర్గయు, పీరభ|దు(డును, 

తమ్ముడు పోతురాజును నాలుగు వై పుల కాపుండె రక్షించు చుందురు. ఈ విధ 

ముగా మంతులు డేవీ (పాశ స్యృమును వర్ణించి చెప్పగా, నర ర్నుదుండు మండి 

పడి, “ఆడదైె వాన్ని ఆస్థానమందు కతలు జేచేవిని తూలనాడి, యా రేణుకా 

శక్తి పరుసను చెడగొట్టుటకై కదలిపోయి యుత్సవ మెల్ల చెణుచి,  జమిడినెలు 

తునియగొట్టి, వాద్యములు, సం|బములు, కట్టు కుంచెలు, పల్లి కెలు, ముదగడలు, 

అన్నియు చెల్లచెదరు జేసి వెడలి పోయెను. క సంగతి కోల కొం డెరింగింపగా 

నా| గహావిష్టయెన రేణుక, 

“బహుళమై శీమకు ర్రి పట్టణంబు తూర్పు 
పుడమి అరుంధతి పుటి ళు మదియు 

మహిమతో ఉన్నాది మాతంగవాడ 

ఆదియుగముల నాడు ఆ వాడలోన 

వేదంబులకు ముందు వెలసిన వేము 

యాపవృత్నము [కింద ముద్ద రూపమున 

అక్షయముగా మణులు అమరిన గద్దె 

పచ్చల గద్దె మీద పరమాత్మురాలు 

మచ్చికతో ఉన్నాది మచ్చల మాత” 

యని చెప్పి కోలకానిని తన చెల్లెలిని విలుచుకు రమ్మనెను, ఆమె రాగా, నామె 

సాయమున, “నరరు]దుని రాజ్యము నాధి వ్యాధులకు లోనుజేసి రాజును రోగ 

పీడితుం జేసి, వాని యహంకార మణచివై చెను. రాజు, దేవియొక్క_ మహత్తును 

గురెటిగి తాను బంగారు జమిడి'కెను ధరించి బవనీండయ్యెను, రాజు భార్య 

జేగంట చేపట్టి వాయించెను. అతని పుతు లేగురును దేవియెదుట కోలకాండయిరి. 

కూతు లందును పలికలు చేతయట్, బొట వన్నె చీరలు గటి మాతంగులెరి 
లు యు షి లు hn శే 

రాజు మిక్కిలి భ కితో, 
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“కి లోక వావని ఓ జగదా:బ 

డి యాది మాశ క్రి ఓ పరంజోతి 

ధారుణికి నీవె ఆధారంబు తల్లి 

అండపిండ (బహ్మాండ మ్ము ష్ 

లక్షించి [బహ్మాండమంతయు వె 

మతములు నీవె సమ్మతములు నీవె 

సుర లెల్ల నీవె మర్మములు నీవె 

(పతులెల్ల నిజ శ్రి _వతుల్ల్ల న 

నీ యందు బుద్దైను నిఖిలలోకములు 

ముగురు మూర్తుల గన్న మోహిని సీవె 

రక్షించు రక్షించు ఓ లోకమాత 

ఆని వేడంగానా మాహురమ్మ, 

అవునోమి రుదుడ అతి భ కుడావు 

సీవంటి రాజేడి నిఖిల లోకముల 

మాతను గొల్బతివి మహ సంతోషమాయె 

ఇల కీర్రి బొందుమి విశ్వంబులోన 

చెలగి మంగళ మహాత్రీ జేయుముండు”ి 

నని, దీవించి కధను శుభాంతము చేసెను. 

ఇందలి కధకును, జాంబపురాణ మందలి దేవీ మహ త్య సూచకమగు 

కథకును నొక్క భేదము కాస్పించుచున్నది. మాతారాధన యను నంకము 
స్థాపించుటకై సకల దేవతా పపంచ మును సృజించిన మాతృరూపమును కొని 

యాడుట జాంబపురాణ మందలి కధయందు( గానవచ్చును. ఇచట మాతృదేవత 

లకు సంబంధించినదై నా తమ్మొప్పరికించిన భ కులను కష్టముల పాలుజేసి వారిని 

లొంగదీయుట, యను లక్షణము స్పష్టముగాం గాన్పించుచున్నది. రాజును లొంగ 

దీయుటకై యూరియం దంటు వ్యాధులను చెలరేగునట్టు చేయుట, రాజును రోగ 

పీడితుని జేసి కదలలేని వానిగా రూపొండించుట, యీ [గామదేవతలకు రోగము 
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లపెం గల యదికారము నుదాహరణ పూర్వక ముగా స్పష్టము చేయుచున్నది. 

ఇట్టి మాతృ పాధాన్య మత వీజములే వైదిక మతమునందలి ప్రీ భావన యందు 

బలము నూని, త్రిమూర్యాత్మ్యకమగు దైవీ రూపమునందు పరిణమించి, తదుపరి 
విజృంభించిన శా శ్రయమున నొక నిశ్చిత రూపము నందినవి. ఈ కధలయందు, 

దేవికిని, |తిమూ రులకును మధ్య కలిగిన ఘర్షణ, (గామ దేవతా రూపమున 

నున్న జానపదుని దేవీ భావనకును, సంస్కృతి నందిన నాగరకుని తిమూర్యా 

త్మక భావనకును మధ్య కలిగెడి ఘర్షణ యనియు, దేవికిని వీరరు[దునకును 

మధ్య కలిగిన ఘర్షణ, జానపదుని దేవీ భావనకును, వీరశె వ |పతిపాదనమున 
కును మధ్య కలిగిన ఘర్దణ యనియు వివరించుకొనవచ్చును. వైదిక జానపద 

ముల మధ్య కలిగిన ఘర్షణ ఇ వ జానపదముల మధ్య కలిగిన ఘర్షణ కంటె 

పాచీనము. వీరశె వ సంబంధియగు కధాంశముండుటను బట్టి మాత పురాణమును 

12 వ శతాబ్ది తరువాత వెలసిన కధయని నిర్ధారించుటకు వీలున్నది. గాని, జాంబ 

పురాణము నందలి యంశమును బట్టి దాని కాలమునట్టు నిర్ణయించుటకు సాధ్యము 

కాదు. 

దేవీ [పాళ_స్యమును చెప్పు మఖణియొక కథ ఈదెమ్మ కథ. ఇది నల్ల 

గొండ జిల్లా రేగట్టి యందు తాళపష్యత [గ్రంథ రూపమున లభించినది. 

ఇందును కథానాయకత్వము దేవిదే. (పతి వీరు-డు మాంధాత. ఇత (డును 

మాతపురాణము నందలి బాలరుదుని వలె నయోనిజుండు. మాంధాత అయో 

నిజత్యము పురాణముల యందును ఉగ్గడింప (బడినది. మంత పూత జలము 

తావగా పురుషుండు గర్భవంతు(డయ్యె ననుట జానపద కల్పన యనుటయే 

సత్యమునకు దగ్గజి విషయము. పురూరవ “ఇయ పదిల కథయు, నలదమయం 

తుల కధయు కొంత కొంత ఇందు గాన్పించును. మాంధాత స్రీ గర్భమున 
జనింపనివా(డు. సూర్యునికి మొక్కని వాడును చుక గా బొట్టు పెట్టని వా(డును, 

పారెడి నీటిలో ముఖమార్జనము చేయని వా(డు. ఆత(డు తన పరాక్ర మోర్దతిని 
చాటుకొనుటకై సూర్య చక్షకుల మీదికిని, ఇందుని మీదికిని, యుద్ధమున కేగెను. 
మీకు పోరువలదని యీశ్యరుండు న; థ కుని శార్య స్ఫూ రికి మెచ్చి, 
యతని కాంతుని గావించి, వెనుకకు పంపెను. రాజు బలోద్ధతు(డె యుండగా, 

“మంతులు ఏమనిరి మాంధాత తోను 
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సతుల గర్భ ములందు పుట్టిరి రాజులు 

పురుష గర్భము చీరి పుట్టిన వాడ 

సరిరారు నీతోను సమరంబు నందు 

ఇటు విను మాంధాత జనపాల తిలక 

కడలేని విధి మహా ఘన మందు రయ్య 

ఉతర కాంభోణి ఉజిణి వీరమహంకాళి 

శివాదేవి శామంతి కుందనపు శిత్రాళి 

(పట్నాన ఉన్నాది) 

అనంత కాలాల నాటి అకాల విధి యనే శ కి 

ఉసికె తత్త్వము ఆవల ఉమ్మ తత్వములు 

ఉమ్మ త త్యం ఆవల కోతం 

నిప్తుల సము[దం నీళ్ల సముుదం 

పాల సముద మని యేటి భాగీరధియు 

కచ్చ కోరింద అల్లుదామర 

కలె మెలిగి యున్నాది కానరాకుండ 

మనసు గిరి కొండలు మహ మేరవలు దాటి 

ఐదాకుల మరి కింద ఎడాకుల దోతానం బరచుకోని 

కొందరి రాజుల శిరసుల తెగబార నరికినాది 

లేదన్న రాజుల లేమ్డి చేస్తున్నాది 

తూర్పున సులాన్లు పడమట భల్హాండ్డు 

ఆ భీర్దు గాంభీర్లు ముఖా మూడు ఖండాల రాజుల 

కంటిలో పుట్టె నెరుసు నన్నాది 

ఎన్నున పుట్టే గాలం నన్నాది 

పక్కల బుల్దు రణాసూరి నన్నాది, 

ఆటువంటి ఘన శ కి వత్తి లేక తైలం లేక అఖండ వీర 

వోతై ఏనూరు కోట్ల భూమండలం ఎలుగుతున్నాది 
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కొలిచిన రాజులకు కొంగున బంగార మిసాది 

కొలవని రాజుల ఒటి కోరకు దార్శన జేస్తున్నాది. 
రు య దు యునాని 

ఈ మాటలు విసి రాజు “ఆగుడె ” మండి 

ఉత్తర కాంభోజి ఉజిని వీర మహంకాళి శ క్రి ఉలికిపడి లేచి, పక పక నవిం 

పండుకొరికి, 
చి 

షం. మంతి శేఖర రాజ _పధాని 

సభలోన ఆడదాన్ని సాటి దెచ్చితివి, 

సవుకుల వేయింతు, నై సుమనె, దాన్ని 

అడుపదాని కాల దాన్ని గట్టించి 

వీధిలో వేగింతు ఇల కంపటిల్ల 

కుమ్మ [_దొక్కించి తల కోట బెట్టింతు 

కొమ్ము చేనుగు కాల గటి కొటింతు 
లు ర! 

ఆడ దైవము తొత్తు అది యనగ నెంత 

విధి వెర బొమ్మను జేయించి వనుగ 

కొల కటి కొటింపగ అమ్మవారికి 
(2) రు 

యార గోలంత దెబ్బ యీోపున దేలె _ అందుకు 

“ఓరోరి మాంధాత ఓడక నువ్వు 

కావరంబున నన్ను కానక నీవు 

కంటికి మదమెక్కె- కావరంతోటి 

వెంటబడి రాజ్యంబు లేక తొలిగింతు 

పంట విషములు బట్టి పద్మాక్షి విధియు 

మన్నీల నురుమాడి మాంధాత నిపుడు 

పనిబడి మాంసంబు పట్టి తరిగింతు 

భదేశి ఆయుధాలు పట్టిన చేతుల 

కొడవలి బట్టించి కూలి చేయింతు 
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చెట్టికి సతి నిలచి చెడి యట బోగ 

మట్టి ఉసికాలోన మట్టుదు వ 

అని |పతిన బట్టి, రాజుతో “మూడు వు తరాలు మాట్లాడి వతునో” యని 

యమ్మ వారు “పంచమా రూపులు ధరియించెను. 

14) 

“ వలుపల కొన్ని కోకోలు గటైను 

దావల కొన్ని కోకలు గటెను 
కు 

కళను అమ్మవారు కతుల వడాణం 
ర అనా G6 

తొడిగాను అమ్మవారు తొమ్మిది గొలుసుల దంతావళి తవికేె 

వేసెను బంగారి పుష్పాల దండ 

నెతిన నోరు పెడతల కన్నులు 

నడి నెత్తిన కుంభజడ 

ఈపున జవనం 

రొమ్మున రొమ్ము చిప్పలు 

నెష్ట చితకన్ను అరికాల దామర పద్మం 

వలపట ్రీరూపు దాపట పురుష రూపు 

ఒక చౌన కొమ్ముకమ్మ ఒక చౌన లక్కాకు 

ఒక చేత దంతపు గాజు 

ఓక కాల వరములేని గొడుగు మెట్టి 

కాళ్ళకు గజ్జెలు కశింద రుమాల 

కొప్పులో కొమరమిశి మల్లెలు 
య 

నిప్పుల వార ముసుగు 

అటుగాక నాల్లు అసాల శ క్రి 

నాలు అసాలో నాలు ఆయుధాలు బె 
ny త ర్తి a యి 

నందుల వీరము పిడి వజ దండాయుధం 
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వింహా తలాటం రాయారంపం శిరసుల 

గండ గావు క తెర 

ఒక చేత పటు బల్రెం బబ్టిను. దిగ్గు దిగ్గున మార్గాన రాజున్న కొలువుకు 

వచ్చెను” ఈ వర్ణన యందు దేవి యొక్క కలహ శీలము, కోధ పరీత మాన 

సము, దానికి ఆలంబనమగు సమువితాకార వర్ణ్లవమును కాస్పించుచు తంత 

శాస్త్రము నందు వర్తి ంప(బడిన భయంకర దేవీ వర్గనముల పోలిక కాస్పించును 

రాజూమెను “గద్దరించి,” 

“పో వె బహురాంల 

ఆడదానివి నీవు ఆసురవు నీవు 

ఇ సి అరచేతికి పండ్లు వచ్చిన్నా టికి కరచేవు గాని 

నా పట్నం బయలు వెష్ట” మనెళు= 

ఆడిన పంత మీడేర్చుటకై విధి బాహ్మణ వేషమున వచ్చి రాజుతో జూదమాడి 

వాని రాజ్యమును | గహించి పత్ని పుత్ర సమెతముగా వానిని ఊరువెడల నడచును. 

ఆరణ్యము నందు రాజష్టకష్టములు పడును. రాజును భార్యయు కూలి చేయుదురు. 

రాజు భార్య సౌందర్యమున కాసపడి, సెట్టి యొకండు ఆమెను చెజచబో(గా, 

నామె దగ్గరనున్న పెద్ద పెటైైలో దూరి తలుపు వె చుకొని పతి హస్త స్పర్శ 

మున గాని యది విడరాదని యాజ్ఞలు పెట్టి యందుండి పోవును. భార్యా వియోగ 

భారమున [కుంగుచు రాజు, తన యిరువురు పు తులను గొని యేరు దాటచుండ(గా 

నొక (డద్దరిని, మజియొక డిద్దరిని మిగిలి, రాజు మధ్య యేటిలో నిసుకతో కూరు 

కొనిపోయి జలసమాధి పొందును. అట్టు చిక్కుకు పోయిన రాజు సకరుణముగా 

ఎలుగ తి 
టట్ 

“బాపు ఈశ్వర యంటి, _పత్మ క్షమైనట్టి 

మా యొక్క భకిని మరిచితి వీవు 

సామి నీ వాడనూ శంభుడా, నిలువు 

నేను నిను దలచినా నిటుమొక్క వస్తి 
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పూని యిచ్చట మాకు పుట్టగఆ చెప్పు 

ఓ కాలకందుడా ఓ కాలమూ రి 

ఓ పరమేశ్వరా జగదేక వీర 
ఓ విశ్వనాధుడా ఓ విరభ్యద 

ఓ నంది వాహనా ఓ |పమధనాధ” యని వెడుకొనెకు. 

ఆ రితి వేడిన, నీశ్యురుండు వెల్లనంది నెక్కి. |పత్యక్షమాయెకు విధి 
గూడ నచటికి వచ్చి మాంధాతను మెచ్చి, యాతనిని తొంటి యట్లు భోగభాగ్యము 
లందుమనియు, భార్యాప్క తుల పొందుమనియు, నయోభ్యారాజ్యుము నేలుమునియు- 

దీవించి చనెను. ఇట్టు కధ,మంతయు శుభాంతముగా ముగియుచున్నది. ఇట, దేవి 

శంకరుని యాదేశమునకు తలయొగ్గుటయు, రాజు శివుని వేండంగా నాతని 

కష్టములు తొలగి పోవుటయు వఏీరశె వ పాబల్యమున, జేరిన యంశములు. 

మ్మాతారాధన యుచ్చ స్టితిలో నుండ(గా దానిని అణచి శివ పారమ్యమును 

నిరూపించుటకై వీర శెవులు కల్పించుకున్న గాథలలో నొకటిగా నీ కధ 
నుదాహరింపవచ్చును. 

శ్రీ దోణప్పగారు సేకరించి యిచ్చిన యిదే కధ “మాంధాత కథి యను 

పేర ఒంగోలు |పాంతమున [పచారములో నున్నదట. వారి కధ కాద్యంతములు 
లేక మధ్య కొన్ని కమ్మలు మృాతమె యుండి, తై పారు వేయుటకు విలు లేక 

యున్నను ఆంధ దేశ మందంతటను ఈ కధ యల్లుకొని యున్నదని దీనివలన 

చెప్ప ఏలగుచున్న ది. 

మతియొక కథ మాహురమ్మ కథ. ఇడియు తెలంగాణమునందలిదే. 

ఇందు మాహురమ్మయను నామాంతరము గల రేణుక పుట్టుక వర్ణింపబడినది, 

కాని కథ యసంపూ ర్తి యగుటచే నిందలి కథాంశము యొక్క తీరు తెన్నులను 

స్పష్టముగా చెప్పుటకు వీలు లేకున్నది. 

ఇందలి రాజు, రాయకుంభిణి, ర క కుంభిణి, గజ కుంభిణీ, కలిగి 

అయిదు గిరులనేలెడి గిరిరాజు. ఈయన భార్య గౌతముని చెల్లెలగు జమిలికా 

పార్వతి. ఆమెకు పుత సంతానమేగాని ఆడ సంతానము లేదు. అందున 
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సతి పతి యిద్దరును “ఆశ సంతానము కొరకు నోమరాని నోములు నోమిరి. 

పట్టరాని 'వతములు వటిరి. పచ్చని వృక్షాలను పతిగా నోమిరి. నిండు 

బిందెలు నీరాళ్టు నోమిరి. వీరి శమను పరికించుచున్న ఆదినుహోశ క్రి యగు 

నమ్మవారు ఒక పక్షి రూపము వహించి భోగాపతికి వచ్చెను. అచటి సంపదను 

సోంగారమును జూచి, చెదపురుగులుగా మారి పట్టణమంతయు వ్యాపించెను. 

“కోటకొమ్ము సందున కోటి యాల శిడె పురుగులు 
అకాకు సందున అరవయి కోట్ర శిడె పురుగులు 

రెబ్బ రెబ్బ సందున డెబ్బయి కోట్ల నిడె పురుగులు 

ఏరు పెల్లగించి చూసె ఎనభై కోట్ర శిడె పురుగులు 

రేపు చూసిన పువులు మాపు లేవాయె 

మాపు జూసిన పువులు రేపు లేవాయెోొ-- 

తోట పాలకులు ఈ వృతాంత మంతయు రాజునకు విన్నవించగా రాజు వచ్చి 

చూచెను. డేవి అవతార మహమ వలన రాజు కంటి కామె  మేఘమునందు 

తొలకరి మెజపు మెజసినట్టు కానించెన.. ఇంతలో, గరుడ పక్షియై తెల్ల జమ్మి 
వృతము మీద “జమ్మాకు పొన్సు' చేసికొని యా పరమకల్యాణి పవళించి 
యుండెను. ప్రధానులతో రాజు ఆమెను పట్టి తెమ్మనంగా, 

పధానులు, “సల్య సల్లడాలు దొడిగి, దట్టిలు గట్టి, జానడేసి సుర్వ 

కటార్దు వరలు దూసి, ఏర గంధములు పూసుకొని, తెల్ల జమ్ము వృవ్నానికి 

నిచ్చెనలు వేసి “యెక్క. దొడంగిరి. అంకలో “అమ్మవారు ఆదిమహాశ క్రి" 

వేగముగా, వేయి జిహ్వులు గలిగిన ఆదిశేషుని యవకారమె తి బంగారు పతి 

మయై నాగుల పుట్టలో. జొర (బడి పోయెను. ఇది యేమన(గా “పన్నెండు 

కోమల పసిడి నాగుల పుట్ట'లో బాల మాహురమ్మ పుట్టునని సామంతులు విప్పి 

యర్శము జెప్పిరి. అప్పుడు గిరిరాజు ఒడ్డి రాజులను పిలిచి, పుట్ట [తవ్వుమనెను. 

ఏదుము మెసాక్షి, పందుము గుగ్గిలము ధూపవైై వేద్యములు పెట్టంగా పుట్ట 

యోజనముల యెత్తు పెరిగెను. అంత ఆదిమహాశ క్రి రన తండి గిరి రాజుకు 

ఆభింపనెందచి, “పన్నెండు కోవుల పసిడి నాగుల పుట్ట' మండి బాల పాష యె వచ్చి 

యెదుట(బడేను. ఆ విధముగా మాహురమ్మ జననమందెను. ఇచట జానపదుల 
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మాతృదేవతకును నాగమునకును అభేద మున్నదను నంశము ఉదాహరణ 

పూర్ణక ముగా వివరింప(బడినది, మాహురమ్మయే రేణుక. పరశురాముండు 

పితృవాక్యము వలన తిల్లి తలను ఖండింపంగా నామెతల నాగ ఫణముగా మారిన 

దను నమ్మకము జానపదులలో కలదు. ఈ యంశమును దేవితోడ నాగ 

రూ పెక్యమును సాధించుచున్న ది. 

మజశీయొక కధ రేణుకా యొల్లన్ము కథ, ఇది కర్నూలు జిల్లాలోని 

రుదవరమున _ దొరికినది, చక్కని పార్యతికి!3 ఆరుగురు బిడ్డలు, ఆమె 

తమ్ము(డు మునిరాజు, “పెదమారి, చినమారి, పెదహోళి, చినపోశి, పెద్దీది, 
చిన్నీది వారి పేరు పార్వతి తమ్ముని బిలచి తన యాజుగుకు బిడ్డలను పెండి 

ఛు (0౮ (వ 

యాడు మనెను కాని మునిరాజు వాదిని నిరాకరించి యేడవ గర్భమున(బుట్టు 

ఎలమ్మను వివాహమాడెదనని చెప్పి సముదాల యొడ్డునకు పండైెండేండ్ల 
వు టా యే ae) 

తపశ్చర్య నెఅప( బోయెకు 

పెద్ద బిడ్డ పోశమ్మ “ఎద్దుల మాలున కేగి పె డల్లు' దీయందోంగా నచట 

వీపున జడలు విరియ వోసుకొని, (గుడ్డు దిప్పుదు నాదిళ కి కానవచ్చెను. 
అప్పుడు పోశమ్మ దద్దరిల్రి తల్లికి వచ్చి చెప్పెను తరి పార్వతి తానై పెండ 

దీయవచ్చి, మాయవాదియెన ఆదిశ క్రి వేషము చూచి దద్దరిల్హి (కింద బడెను. 

శ క్రి పార్వతి కడుపున జొర(బడి ఏడవ కానుపె జనించెను ఆమెను పెద్ద 

విడ పోశమ్మ అల్లారు డుగా బెంచెకు. పెరిగి పెద్దదె యెల్లమ్మ, యొక 
Ge (ఏత) యె sre య 

నాడు, అందణును నిద పోవు చుండగా, 

ఆందరికి ఆ తల్లి మచ్చుల్లు జల్లించి 

ఊరికి ఆ తలి వాకటు గటింది 
వం, రు యు 

మొరసేటి కుక్క_ల్లు అవి మొరవ కుండంగ 

కూసేటి కోళ్లల్ల ఆవి కుయ్యకుండ 
cc 

1ల ఈ పార్వతిని జగన్నాతయు, శివారాంగమునగు పారంతిగా గు రించుటకు 
© ణి ళు ఇ 

వీలు లేద్దు, 
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ఊరికే ఆ తల్చి వాక ట్లు గట్టింది 

ఆణ్ఞుంచి ఎల్హారి సద్దుల్లు జేసింది 

అచ్చన్న లాడేటి రచ్చల్లు దాటింది 

సీమలు దూరని చిట్టడవి దాటింది 

గద్దలు దూరని పెద్దడవి కొచ్చింది 

సము దాల ఒడ్డుకు వచ్చింది యెల్టారి '- 

మునిరాజునకు వీపున వెదురు తడలు, ఎదన వెదురు గుమ్ములు, మొలిచినవి. 
ముక్కులందు గిజిగాళ్తు గూళ్తు గట్టినవి. మునిరాజు లేవలేకపో (గా ఎల్లమ్మ వానిని 
విజుగ |దొక్కి. మునిరాజును లేపెను. వానితో ముందు ముందు తనను కార్తిక 

రాజున కిచ్చి వివాహము చేయుటకు ముహూ ర్రము బెట్టుకొందురనియు, నా సమ 
యమున “నీవు వచ్చి జంగము వేషమున నా యెదుట నన్నచో, నీ వెంట వత్తు” 

ననియు చెప్పెను. మునిరాజట్టు చేయంగా ఎల్లమ్మ పెండ్లి వారి కన్నుల దుమ్ము 

జల్లి మునిరాజుతో సము దాల ఒడ్డుకు వచ్చి చేరెను. కార్తిక రాజులు వెనుక(బడి 

వచ్చి మునిరాజును క శికొక కండగా నటికి పోగులు బెట్టంగా ఎల్లమ్మ విజృం 

భించి, ఆదిశ క్రియె నాలుగు చేతులయందును గంట, గద, కూలము, క తి ధరించి 

వారి నందతిని చంపివె చెను. జీవగడ్డ నుండి సంజీవి పుల్ల దెచ్చి మునిరాజును 

లేపి, తాను రేణుకా ఎల్లమ్మయె వెలసి "షూ జలందుకొనెను. “ఇచట మాతృ దేవతా 

అక్షణముగా 6 జెప్పుబడిన శతు హన ననతత్వరత కాన్సించును. ఆ లక్షఎమున కీ 

కధ తున పాయ మగు చున్నది. 

స్రీ మహాత్మ్య |ప్రతిపాదకమగు మతియొక కథ కామేశ్వరి కథ. ఇది 
నాకు అక్కల కధయను పాట రూపమున దొరికినది. దీనిని ర్యుదవరము 
(కర్నూలు జిల్లా) లో నొక బె ండ్డవాడు పాడ(గా వింటిని. ఇందలి కథకును, 
“కా మేళ్వరి పాటీ యని 1980 లో కరా ఆచ్చయ్య ఆండ్ సన్స్ వారిచే 

ము[దింప(బడిన పాటకును భేదము కలదు. అచ్చయిన కథ (బాహ్మణుల యిండ్డ 

యందు పెండ్లి, వడుగు మొదలగు శుభకార్యములు జరిగినపుడు, ము తెదువలు 

జేరి చక్కొ_(గా అలంకరించుకొని పాడుకొనెడిది. ఈ పాట పాడుచు వారు 'కామే 
శ్వరీ కల్ప' మను నోము నోముకొందురట. దీనినే “ఆకల కొలుపనియు 
నందురు. ఇందలి కథ యిట్లు ఇది, 
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ఆన్ని ప్రతముల యందును ధన కనక వస్తు వాహన శుభములను, 
ధాన్యాది బహువస్తు సంతానమును కలుగ జేయు పుణ్య కధ యెద్ది యని నైమి 

శారణ్యమందు సూతుని మును లడిగిరి. అప్పుడు సూతుడు (బహ్మ నారద 

సంవాద రూపమున బ్రహ్మ కుల హితమైన పార్వతి కధ యొకటి గలదని యీ 

కామేశ్వరి కధను చెప్పసాగెను. 

కైలాస గిరి పెన శివ పార్యతులు కొలువుండి యు-డంగా పార్వతికి 

దాహమాయెను అంత నామె తన చేకి కూలాగ కొంను [(దవ్వించెను పార్వతి 

యా కొలను నుండి “ముంచి మూడు దోసిష్ట, ముంచక మూడు దోసెళ్లు, ఎంచి 

యేడు దోసిళ్లు, ఎంచక ఏడు దో సెక్టు” జల మారగించెను. ఆంత నామె గర్భము 

ధరించిన తొమ్మిది ఘడియలకు, “చిరుదొడం నుండి సిరివేణి, పెందొడల నుండి 

పేర్వేణి, పున వీరభ|దుడు, అరికాళ్ల అనకమ్మ, మణమల్ల మహంకాళి, ముణు 

కుల్ల ముద్దరాలు, కటియందు కనకమ్మ, బొడ్డున పోతన్న, సేరురమున కేదిం 

దేవి, జంభఘక జక్కు_లమ్మ, కోసల కొండ వేణి, వెన్నున ఎన్నెమ్మ, రొమ్మున 

రత్నమ్మ, చెక్కుల చేమంతి, కన్నుల కామన్న ” యను పదునేను మంది సంతా 
నమును గనెను. కామన్న కేడుగురు అక్క-లును, ఇరువురు తమ్ములును, ఐదు 
గురు చెల్లెం డును అమరిది ఈ కధ యందు నాయిక కామన్న యని చెప్పుకొను 

కామెశ్వరి. ఈ కామన్న యందజితో కలసి మెలసి పెరుగుచు నొకనాండు 

పువ్వుల పొదల నెక్కి. ఒడి నిండ పువ్లులు గ “కన యీశ్యరుని నేత 

ములపై పడునట్లు చల్లంగా, నామెకు “కనుదృష్టి మధ్యమై" కానరాకపోయెను. 

కానరాని కామన్నను శివుడు కాపాడుచుండెను. కధాంళ మీ పాట యందింత 

వఅనే యున్నది ఆ పైన, నందతిని కొలనాడ రమ్మను _వార్ధనయు, స్థానక ము 

లును నున్నవి. 

రుదవరము బె ండ్డవాడు చెప్పిన కథలో, పార్వతి దాహము గొని కొల 
నిలో నేడు దొసెళ్ల నీరు (తాగుటయు, నందువలన నేడుగురు కూతుళ్లామె కుద్భ 

వించుటయు నున్నది. వారు, కొండవేణి, విరివేణ్, జకురపులమ్మ, ముసానమ్మ, 

పోశమ్మ, ఆదెమ్మ మజియు నెల్లమ్మలు, వీరికి తోడుగా శివుడు పోతురాజును 

సృజించి కాపాడుమని చెప్పెను. వీరేరుగురును పెరిగి పెద్దవారై మునిరాజును 
సివాహమాడ నిశ్శయి౭చుకొనిరి, మునీధాజు పార్యతి తమ్ముడు. పెండ్లి యొల్ల 
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నని తపసులు పట్టుటకై యాతడు కీకారణ్య మధ్యమునకు వెడలిపోయెను. 
మునిరాజు తమ్ము (గహింపలెదను కోపమున పెద్ద వారారుగురును ఆగహో 

ద్మగులె పపంచ మంతయు జర మయమును, రోగమయమును, చేసిరి. ఎల్లమ్మ 

ఎట్టయినను మునిరాజును సాధింతునని చెప్పి ఆరచేత వడ్డు నింపి, మోచేత పోటు 
వేసి, అడుగులేని కుండలో నన్నము వండుకొని కుండపై కుండగా నెడు 
దొంతులు పెట్టుకొని, యరణ్య మధ్యమున సాగిపోయెను. పండెం, డేండ్డు పట్ట 

వలసిన మునిరాజు తపమునకు కొజవలుండి పోయెను. నా తపము చెఅచుటకై 

వచ్చుచున్న దీనిని భంగపరతునని మునిరాజు ఏనుగులు కారిపోవు జల్లెడలో నీరు 

పట్టి తెమ్మని యాజ్ఞ యిచ్చెను. ఎల్హ మ్మ ఎంత (ప్రయత్నించినను జల్లెడ యందు 

నీరు నిలువదాయెను. అంత ఎల్లమ్మ జాలారి గంగను పార్ధన చేయంగా నామె 

కూతురునకు తోడె నిలచి జల్టెడలో సీరు నిలుచునట్లు చేసెను. ఈ రీతిగా ముని 

రాజు పెట్టిన యాంతల నన్నియు దాటి, యాజ్ఞలను పాటించి,  చివజకు వాని 

నోడించి తన మనోరథ మీడేర్చుకొనెను. తన యక-లతోపాటు ఎల్లమ్మ 101 

దేశములందు నెలకొని యందరిచే పూజ లందుకొనసాగెను. 

ఈ కధ యందు కామేశ్వరి _పన క్రి లేదు. కాని “కా మేళ్య్వురి పాట 

యందలి యంశములకును. వేటూరి [ప్రభాకర శాన్రీగారు ఎత్తి చూపిన ఆదిలక్ష్మి 

విలాన, కా మెళ్వరి చర్మితముల యందలి కధకును, ఈ బెండ్ల వాని కధతో 

కొన్ని పోలికలున్నట్లుగా కానవచ్చుచున్న వి, 

ఆ పోలిక లివి ;- 

1 పార్యతి కొలనిలో నీరు తాగగా నామె 'కక్ళు_లు' జనించుట 

2. ఏడుగురికిని తమ్ముడు పోతు రాజగుట 

“ రెండు కధలయందును, కథా శాయికకు (ఒకచో కా మేశ్యరి, మతొకచో 

నెల్లమ్మ) వివాహ విషయమున తొలుదొ ల పతి జంధకములు 

తోచుట, చివజకు వాని నామె (పతి లంఘించి కోరిన |పియుని 
బడయ గలుగుట, 
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శేదములు :- 

1. నామ విఖేదము :- మొకటి కధలో నాయిక ఆదిలక్ష్మీ యపరావతార 

మైన కామేశ్వరి, లేక కామన్న. బైండ్లవాని కధలో నీ పాత్రకు 
సరివచ్చు పాత ఎల్టమ్మ. 

2, ఆదిలక్ష్మి విలాసమునందు నాయకు(డు రామావతారమును, కృష్ణావ 

తారము నె త్రిన శ్రీ మహా విష్ణువు కాగా, బైండ్ర వాని కథలో ముని 

రాజు, కా మేళశ్వరి పాట కధలో నెవడు నాయకు(డో తెలియరాము, 

ఈ కథలను తైపారు వేయుటకు ముందు, నాకు దొరికిన మరి రెండు 

కథల నుటంకించుట యవసరము. ఒకటి రేణుకా యెల్రమ్మ కధ. వెనుక పేజీ 

లలో నదాహరింప(బడికది. అందును పార్వతి సప సంతానములలో ఎల్లమ్మ 

కడగొటు విడ. తలి తొలుత బుటిక తన యాక్వురు బిడ్డలకు, తన తమ్ము.డై న 
ర a co డు డ చుం 

మునిరాజును పరిణయ మాకుమని చెప్పగా నాత(డు నిరాకరించి నీకు పుట్టటోవు 

నేడవబిడ్డ 'ఎల్లును' వివాహమాడుదునని పం డైెండే=డ్డు తపస్సులు పట్ట(బో యెను, 

ఈ కధ యందును, ఎల్లమ్మకును మునిరాజునకును జరుగబోవు, వివాహములో 

(పతి బంధక ములు కానవచ్చును. డాని యిచట నవి తల్లిచే కల్ప్సింప(బడినవే గాని 

వివాహ విముఖు(డైన ముసిరాజుచే గాదు. ఈ కథయందలి మునిరాజును: 

ఎల్లమ్మయు, రుదవరవు బైండ్ర వాని కధలోని మునిరాజును, ఎల్లమ్మయు 
ధ్ ల = హో ర 

నగుటకు ఆకేపముండరాదు, 

పార్వతి తమ్ము(డుగా జానపదుల కల్చ్పనయందు వెలసిన 'మునిరాజు 

నాగరకుల కావ్యముల యందు ( ఆదిలక్ష్మి విలాసము, కామేశ్వరి కధ) శ్రీ మహా 

విష్ణవయ్యె నేమో ! వివ్ణనకును పార్యతికిని సోదర సోదరీ సంబంధము (పసి 

దము కదా ! అదిలక్షి విలాసమందలి, ఆదిలక్ష్మీ శ్రీరాముని మోహించి విఫల 

యగుటయు శ్రీ కృష్ణునకు రుక్మి ణ్యంశ మ న భార్యయె యందున కొంత శాంతి 

నందుటయు నను నంశము కామేశ్వరి పాటయందు లేనేలేదు. పువ్వులు కోసి 

యవి శివునిపె చిమ్మగా నామె “కనుదృష్టి' మందమగుట. ఆమెను శివుడే కాపాడ 

బూను కొనె ననుట. మొదలగు శివపరమగు నంశములతోడనే కధ సాగుచున్నట్లు 
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కాన్పించినది గాని యిచట విష్ణు [పస క్రి యున్నట్టు కానరాదు. మటి కామెశ్వరి 

నాదిలక్షిని జేసి, విష్ణుగత బుద్ధియు, తద్విరహ వపీడితయు నగునట్టు కథ 
నల్బుట యే విధముగా జకిగెనదో తెలియదు. పార్వతీ సహోదరుడు మహో విష్ణు 
వని పురాణ గత కల్పనము ననునరించి, శానపదుల గాధలలోను పార్వతి 

తమ్ముడగు 'మునిరాజును, కావ్యక ర్తలు విష్ణువుగా స్వీకరించి యుందురనియు 

నూహింపవచ్చును. కాని జానపదుల 'మునిరాజు పరాణములయందు జమదగ్నిగా 

[ప్రవేశము సంపాదించిన ముని శేషుడు ఈయన భార్య రేణుకయే జానపదుల 

మాత్చ దేవత. జానపద కధాంశమునందు లెని విష్ణు పియత్యమును కామెశ్యరి 

కంట గట్టుటకు ఆదిలక్ష్మీ విలాస క ర్రయు, కామేశ్యరీ కృతి కరయు కారకు 

లేమో తెలియదు ఈ ఇరువురి కృతులకై నను, | కీడాభిరామ మందు పేర్కొన 
బడిన “ కామవల్రీ మహాలక్షి కైటభారి వలపు” ముఖ్యాధారము కానోపు. 

[గామదేవతల కధలను సేకరించిన 310016 సేకరణీశ యందు “అక్క 

దేవతల' ను గూర్చి యొక కొధ కాన్సించినది. ఏరు అక్కాచెల్రైెండేడుగురనియు 
వారిలో వారు ట్లాండుకొని మరణింవిరనియు, అంతట లోకమునందు వ్యాధులు 

వ్యాపించేనని యు, (ప్రజలు పూజలు చేసి వేడుకొనంగా వారు దేవతలై వెలసి 

రనియు: నా కోధయిక సారాంశము. ఇది బైండ్డవాని యక ల కథలోని 

యంశముతో సరిపోలు చున్నది. 

క్రీడాభిరామము నందలి “కామవల్లి' కధయు నీ యక్కల కథయు 

నొక్కటగునో కాదో చెప్పుట కాధారములు లేవు వ యింటి యజమాను.డేని 

సంతాన కాంక్షయైనచో [పతిబంధక పరిహరణార్థ మై యేడ్వురు జక్కు ల 

పడుచుల నలంకరించి పీటలమై గూర్చుండబెట్టి “పరీకారాధనంబు' చేయుట 
కీడాభిరామమున( గలదు. యక్షకులోద్యహులె న దేవతలు కామవల్లి శ్రీ మహో 

లక్ష్మీతోంగూడి యపసపేక్షిత కార్యము నందించుట యందుకు ఫలము. మాతృదేవత 
సంతాన ఫల[పదాయిని సత? సఫలత (Fertility) యను వరము నిచ్చు 

దాతయనియు గు ర్రించుట కీ కథ తోడ్చడుచున్న ది. ఈనాటి (బాహ్మణుల యిండ్ల 

14. Elmore - Dravidian Gods in Modern Hinduism - 

Pps 6217 (1925) 
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యందు శుభ కార్యమలై న మరుచటి నాడు ముత్తైదువు లేవురు చక్కగా 

నలంకరింకొని, యుపవాన దీక్షనంది, మూ యక్మ.ల కొలుపు సాగించుచు 

కామేశ్వరి పాటను పాడుట నేటికిని కలదు. ఇంటి ముతై దువులకు బదులు వల్లభా 
మాత్యుని కాలమున జక్కుల పురం|ధులే యుపవాస [వతమూని, చేత పింఛపు 

కుంచె ధరించి, యుడుమ చప్పుళ్ళకును, బిలదురుల [మోతకును, ఉదేక 

మతిశయింప(గా(వీటల పె నుండి లేచి యాడు చుండెడి వారు గాంబోలు. అదియే 

యానాడు జక్కు_లపాటయు, యక్షగానము ననుపేర విశిష్టతను పొందియుండును, 

ఈ యేడుగురు అక్క-లకును, పురాణాంతర్గత లయిన స ప్రమాతృకల 

కును పోలిక లున్నట్టు కాన్నించును. దేవీ భాగవతమునందు, మాతృకలలో 

(శేస్టరాలై న జవసేన, నాగేశ్వరుండగు ననంతుని చెలియలును, నాగమాతయు: 

నాగభూషణ భూషితయు, నాగశాయినియునై . పర మేశ్వరి యంశమున జనించిన 

శ్రీగా కీరింపబడినది. అక్క లేడుగురిలో చివజిదై న రేణుక (ఎల్లమ్మ) 
నాగరూపిణియు, నాగలోక వాసినియు, ఫణము చిహ్మముగా కలిగినదియు నె 

శోభించుచున్న ది. 

కుమార స్వామిని చుట్టి కొలిచిన స పమాతృకలు బాలరోగములను వ్యా ప్రి 

నందించువారును బాలుర కరిష్టదాయకులునని చెప్ప(బడినది.!5 జానపదుని 

“యక్క-లు* రోగములను వ్యాపింపజేయుటకును, పురాణ కథితమైన యా యంశ 

మునకును గల సాదృళ్యమెట్టిదో యూహ్యము. జానపదుని మాతృదేవతలుగా 

(పతిభాసించిన యీ న ప్రదేవీ స్వరూపములు పురాణములకెక్కి- స ప్రమాతృకా 

స్యరూపముల్హె నెలకొనియుండును. మాతృకలు పరివెష్టించి కాపాడిన కుమార 

స్వామియు ననార్శదై వమే. జానపద దైవమైన సెయ్యన్. చేలన్. మురుగన్, 
సుబ్బరాయండు, మొదలగు నామములుగల వురుషదై వము, సమాహారము చెంది 

యార్యులచే సుబహ్మణ్యుండె , స్క-ంధు(డ | మయూర  వాహను.డై, వల్రీదేవ 

సేనా స మేతుండై , దేవతల సేనాధిపతిగా మన్నింపంబడి, శివపు తు6డై యార్య 

దై వముల కోవలో [పథమ స్థానమును బొందెను, 

15, ఆంధ మహా భాధతము 
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ఇట్టి మా తారాధన [ప్రధానముగా కలిగిన కధలలో కొన్ని యంశములు 

నూక్ష్మముగా పరిశీలింపందగినవిగా గోచరించును. ఆందు ముఖ్యమైనవి యా 
యా దేవతాపూజవము నందు జానపదు లనుసరించు ప పద్ధతులు. 

దైవభావనకు తొలుదొల్త _(వత్యేకముగా వ్రీరూపము వచ్చుటకు కారణము 

లెట్టవి యో యని పలువురు విజ్ఞులు చర్చింపకపోలేదు. ఆదిమ మానవుని మత 

విషయకమగు నీ స్రీ పారమ్యమును చర్చించుఓకు ముందు, తనతో కలిసి 
జీవించెడి శ్రే పట్ట నాతని భావన యెట్టిదో (గ్రహించుట యవసర ము, ఆందులకు 

ఆదిమ మానవుని వివాహ చరిత్ర యిట్టిదని చెప్పుటకు మన కాధారములు లభిం 

చుట కష్టము. జానపదుల పురా “గాధలలో Myths) ఆదిమ మానవుని 

వివాహాచారములను గూర్చి యెట్టి నమాచారమును లభ్యము కాకపోయినను, 

తలుచు వీనియందు ఆయా జాతుల పుట్టుకకు కారణభూతులై న మొదటి స్రీ 

పురుషులను (Primal Pair) వర్ణించుట కలదు. అ జంట నుండి జాతి సము 

త్పన్నమె వి సరించినట్లు కధనము చేయబడును. 

కాని తొలుత కాలమున స్రీ బహుభ రృకయై భ ర్తమిదకంటె సంతానము 
మీదనే మమకారము కలిగి తన చధికారమును తన సంతానముపె (ప్రసరించి 
యుండునని యొక యూహ కలదు 16 దీనిని బట్టి ఆడికాలమున re యందు 

ఏకభ ర్భృక నియమము లేక, వివాహ వ్యవస్థ తనకి స్థిరముగా నిర్ణయింప( 

బడరాక యుండుట యు, త్రీ పురుషు లిరువురును వాంఛాపూ ర్రికై తాత్కాలిక 

మగా కలసి విడిపోవుచుండిరనియు, ఆట్టి స్రీపురుష మేళనమునకలిగిన సంతాన 

మును పెంచు బాధ్యత యును, బరువును. దానితోపాటు కొలిగిన యథధికారమును 

స్రీలకే స్థిరమై యుండెడిదనియు తన్మూలమున ఆటవిక జాతులన్నియు మాతృ 
త్వాధికారమును వహించువారనియు నంగీకరింపవలసివచ్చును. దీనినిబట్టి యీ 

నాయడు సంఘమున పటిష్టముగా కాన్పించు పురుషాధికార మానాండు లేదని నిర్ణ 

యింప వచ్చును, అలై నేటి వివాహ వ్యవస్థకు (పాతినిధ్యము వహించు వ్యవస్థ 

యొక్క. జాడలును ఆనా(డున్న వో లేవో చెప్పుట కష్టము.17 

16. J. Bachotan - Mother Right 

17. Lewes Morgan = Ancient Humaniry - 1870 
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ఈ విషయము నదాహరణ పూర్వుకకుగ చెప్పుటకై పురాత త్యచే తలు 

జంతుజీవన పరిశీలనము చేసిరి మానవునితో పోలికలు లిగిన గొరిల్లాలు, చింపాం 

జీలు, మొదలగు జంతువులు, త్రీ జ_తువులగ మందలుగా తమ వెంట (తిప్పు 

కొనుటయు, వాని కొజకై సాటి పురుష జంతువులతో యుద్ధములు నిర్వహించు 

టయు కలదు. స్రీ జంతువు సంతానవతియైన వెంటనే ఆ సంతానమును తనకు 
పగగా చూచు తండి మృగము, తన సంతానమునే సంహరైంచు [ప్రయత్నము 

చేయుటయు, తల్లి పురుష మృగము. బారి నుండి పిల్లలను రక్షించుకొను 

నిమిత్తమై దూరముగా పారిపోయి కష్టములు చెందుటయు, పరిశోధనవలన 

తేలిన యంశమె కాక, ప్రాచీన కధలయందును స్థిరపడిన సత్యమైనది. దీనిని 
బట్టి స్రీ తన సంతానముపై నవేక్షయు, నధికారమును కలిగియుండుటకు కారణ 
మేర్పడుచున్న ది. మన_స త్యవే తలు, తం, డికి తన పురుష సంతానము పె 

నంతర్గతముగా, అసూయావశళశ మైన యుయిష్టము నెలకొని యుండునని 

నిర్ణయించిరి. తండి హృద్గత మై వర్ధిల్లెిడి. యీ విముఖత వలన కుమారుని 

మనస్సున పితృద్వేష రూపమున, సుప్త చైతన్య స్థితియందు నాటుకొను 
భావమునకు Oedipus Complex 14 ఆని పేరు తండి కొడుకుల మధ్య 

నిట్టి భావ వై రుద్ధ్యముండుట వలననే కుమారు. డెప్పుడును తల్లికి చేరువగుట 
సంభవించు చున్నదని విజ్ఞుల యభిపాయము. ఆ విధముగా తొలి మానవుని 
యూహలలో దైవ భావనకు పురుష రూపము కంటె స్రీ రూపమే సంకమించు 
టలో సామంజస్య మున్నదని తీర్మానింపవచ్చును. 

కొందు సాంఘిక వేత్తలు, మాతృదెవతారాధనము హైందవులలో 

నతిశయించి కాన్పించుటకు కారణము, వారి చిన్ననాటి పెంపకమని తీర్మా నించిరి!9?, 

హైందవ బాలుండు తన బాల్యమున తల్లికి మిక్సి-లి సన్నిపాతుండై యుండును. 

బిడ్డల పవ ర్రన యెడల తల్లి శక్షించు ధోరణిని మాని, క్షమించు ధొౌరణితో 

చరించును. హైందవ [(గామీణ జనని తన బిడ్డకు నాలుగేండ్డు పచ్చువజకు 

18. James Draver-A Dictionary of Psychology-pp. T1, 

19. P. Spratt Hindu Culture and  Personality- 

pp.181. 185. 
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సన్యమును కుడుపుచుండును. అతడు చేసిన మంచి పనులను, గోరంతలను 

కొండంతలుగా వర్ణించి మురియుచుండును తప్పులను చూచి యు చూడనట్టూర 

కుండును. ఆత(డేదేని కోరినచో, నడిగినదే, తడవుగూ సమకూర్చి యానందించు 

చుండును. ఈ విధమగు గారాబముతోడను, | పేమాధిక్యము తోడను, తల్దులు 

పిల్లలను "పెంచుట హిందూ దేశమున సర్వసాధార ణముగా కాన్సించు నంశము, 

చిన్ననాటినుండయు బిడ్డకు వాని తల్లితోగల యనుబంధమే, వాని మత పరిణామ 

పద్దతి యందు మాతృదేవతారాధనను స్థిరపజచి యుండవచ్చును బిడ్డ తాను 

వా౭ఛించి నది తల్లినుండి లభించనపుడు అలుగును ముఖ్యముగా నొహారము 

మాని సత్యాగహము చేయును. కొన్ని యెడల కోపము పట్టలేక తల నేలకు 

బాదుకొని యేడ్చి సాధింపంబూనుకొనెను. తనకేదో విధముగా బాధను కలిగించు 

కొని తల్లి యొక్క జాలిని, సానుభూతిని తన నె పునకు [తిప్పుకొన (పయత్నిం 

చును. ఈ లక్ష్షణములే మాతృదేవతారాధనయందు భ కుని ఆత్మ హంసా చర్య 

(Self-immolation) గా రూపొందినవి. మానవ నంభఘము నాగరకత 

వెపు పయనించుచున్న కొలది మాతృత్వాధికార ముగల ఆదిమ మానవ 

సంఘములు తిరిగి మెల్లగా ప్యితధికారము “od(Patriarchal Societies గా 

మార (జొచ్చినవి (ప్రపంచ పరివ్యా ప్ర ముగా మగవాని యధికారము నంఘము 

నందు, నాగరకత వ్యా పి వలన స్థిరము కా(జొచ్చిశది ఈ యధికారమును గట్టి 

చేసికొనుటకై హిందూ సంఘమున నెన్నియేని ధగ్మశాత్త్రములు వెలసినవి. 
మనుస్మృతి యందు భ ర్తకును భార్యకును మవ పదునాజు బేక పదునెనిమిది 
వర్షముల వయో భేద ముండ వలయునని నియమింపంబడెను. ఎనిమిఏ వర్షముల 

యాడుపిల్ల వివాహ యోగ్యయని నిర్ణయింపంబడెను. మగవానికి తన భార పై 

నధికారము నెజపుట కామా తము వయోభేద ముండ వలయు*న్న యాలోచనయే. 
యీ నిర్ణయమునకు కారణము కావచ్చును. మగవాండు తన సమయము నంతటిని 
తోటి మగవారి మధ్య గడుపుచుండుటయు, భార్యను గృపహకృత్య ములకు 

మాతమే అంకిత మెనదానిగా తీర్చుటయు జరుగుట వలన త్రీ మొక 3 అలన 

పాలనలు, శ్రద్దాస కులు, _పేమాభిమానములు తన సంతానము నెడ, కేం|దీ 

కరించుట సహజమయ్యెను. తల్లికి అల్హారు ముద్దు బిడ్డండై పెరిగిన పిల్లవాండు 
తల్లినంటి పెట్టుకొని యుండు మన _సత్వముతో తండియన్న వై ముఖ్యమును 

భయమును పెంచుకొని పెద్దవా(డగును, ఇట్టి పిల్లలుగల జాతికి మ్మాతారాధన 
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యందా స్థ జనించుటలోను, మాత్చ దేవతా పూజన మిట్టి వాతులలో నెగడి 

యభివృద్ధి కాంచుటయందును, నసామంజన్యము లేదు ఈ విధముగా మాతృ 

పూజా పద్ధితి ఆదిమ మానవునకు, ఆతని తొలినాటి మాకృత్యాధికార దశయందడు 

లభించినను, ఆతని పితృత్వాధికార దశయందు కూడ, పైన జెప్పిన కారణముల 

వలన నశించిపోక, మతటింత బలము సమకూర్చుకొని వానినంటి పట్టుకొని, వాసి 

మత పరిణామ పద్ధతియందు చెజగని స్థానమును పొందుచున్నది. 

ఇట్టి మాృాతధికార స్థాపనయందు అంతర్గతముగా, న్ర్రీకి గల పిల్ప లను కని, 

'పెంచెడి సృజనాత్మక శ క్రిపెగల వ్యామోహము _పబలమె వ్యాపించియుండును. 

అట్టి శకి ( Fertility) యందభిమానాదరముల మూలమున ఆదిమ [ప్రపంచ 

మున తల్లి దేవతయొక్క- స్థానము నుస్టిరమై నిలిచినదని కొందతి విశ్వాసము 20 

“సృజన శక్యారాధన” మన్నది (Fertility Cult) [ప్రపంచమున నలు 

మూలల యందున్న యాదిమ జాతులలొ వ్యాపించిన మత పద్దతి, హరప్పా 

శిధిఅముల నందు గాన్పించిన ఫలక ములలో నొకవెపు చెక ,-బడిన నగ్న స్రీ 

[పతిమ, యీ భావమునకు సాక్ష్యుమె నిలుచుచున్నది అట్టి త్రీ రూపము యొక్క 
గర్భమునుండి చిగుళ్ళతో కోభించుచున్న మొలక వెలికి వచ్చుచున్నట్టుగా చెక్క. 

బడినది. ఈ చిగురు మొలకయే ఫలవంతమగు గర్భమునకు పతీక. ఆ ఫలక 

మున కావలివై పున నరబలి యిచ్చు కర్మకాండ చి తీంపబడెను. దీనిని బట్టి 
యిప్పటికి దాదాపు |కీ పూ. 8000 ఏండ్లకు ముందు నాటివగు సింధునది నాగర 
కత యందే స్రీ రూపమునకు దై వీభావము నాపాదించి నర మేధము లొనర్బుటయు 
నామెను సంతాన ఫల, పతీకగా, సృజనాత్మక శ క్రియుతగా నిర్ణయించి పూజించు 

టయు కాన్పించుచున్నది. ఆంధదేశమం దంతటను నిరివిగా వెదజల్ల (బడిన 

(పాచీనశిల్పములను గమనించినచో , కొండాపురము, ఎల్లెశ్వురము, సంగ మేశ్వ్యము 
అలంపురము వంటి అనేక శిల్పఖనులై న స్థలముల యందలి |పతిమలను పరిశీ 

లించినచో. స్థానికులు రేణుక, భూదేవి, నగ్నకబంధ యను వివిధనామములతో 
పిలిచెడి స్రీ |పతిమ లనేకములు కానవచ్చును. చేతుల యందు మామిడి పండ్లు 

ధరించి కానవచ్చెడి యీ /పతిమలు, స్రీ యందు నిపాతమైన సృజనాత్మక 
అకాడ ానాలాల దాను జలాలు మాదాలాసలాలలు. జాలా ననననానలుమ జయతు నాన. వాదమా. వ మందాన = | 

20, Wilhelm Wundt - Elements of Folk Psychology. 
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శ రికి చహ్నములె రూపు దాల్చినవి అలంపురమున దక్షిణపు గదిలోనున్న 

“నగ్నక బంధ ' (ప్రతిమను జూచి, హరప్పా తవ్యక ములను జరిపించిన శ్రీ M.L 

Watts, హరప్పాయందు లభించిన మాతృమూర్తి కిని దీనికి ని పోలికలు గలవని 

చెప్పిరి.?! రేణుకా యెల్బమ్మ కథ యంది వ్మిగహ స్వరూపమును సమర్థించు 

నంశము కలదు. పరశురాముడు పితృ ఐవాక్పరిపాలనకై తల్పియగు రేణుక 

తలను ఛేదింపంగా నది యెగిరి మాలవాని లందలో పడెశట. తల్లిని |బదికించు 

మని యాయన తండిని కోదినను, అస్పృశ్య వాటిక యందున్న యా తలను దెచ్చి 

యతికించుటకు ఏలుకాలేదు. తల “యిల్లమ్మ” యె [గామదేవతగా నారాధింప( 

బడెను, ఆప్టే శిరములేని మొ ౦ డె ము కూడ (గామ దేవతయై జానపదులచే 

నారాధింప( బడెను. ఈ దేవత (పత్యేకముగా సంతానము లేని స్రీలకు 

సంతానదాయిని, 

ఇట్టు [పాచీన కాలమున నేర్పడిన మాతృపూజా విధానమున విశిష్టముగా 
కొన్ని యంగములు కాన్చించును. అవి (1) ప్రార్థన (Prayer), (2) బలి 

విధానము (Sacrifice), (8) పవి తీకరణ (Sanctification), (41 ఆత్మ 

హింస (Self-.mMmolation) (ప్రార్థనకు ఆతి [ప్రాచీనమైన మూలకూపము 

భూత పూజాపద్ధతి నాటి (Demon Cult-Fetishism) మం తోచ్చారణము 

(Conjuration). ఇది భగవదారాధనా పద్ధతి (Deity-cult) వజణకును 

[కమ పరిణామము చెందుచు వచ్చినది. ఆత్మారాధన (4౧100150) యొక్కా 

పరిణామదశలో, నది యొకవె పు భూతారాధ నకును (Demon Cult) మలి 

యొకవె పు భగవతారాధనకును దారితీసికడి.  భూతావాధశకు సంబంధించిన 
(పార్ధనము (Prayer) నందు అభ్యర్థనయే (Petition) కాక మం;తవిధానము 

(Magic) గూడ నిహితముగా నున్నది. ఒక మం తమును పదేపదే యావర్తిం 

చుట వలన తన్నిహితమైన శ క్రి పటిష్టమగుచున్నదని యాదిమ మానవుని భావనః 

వెదమం[తముల యందును. అవెష్టా [పార్ధనల యందును నీ యావర్తన పద్దతి 

Repetition) కాన నగుచునే యుండును. మానవున కంతర్లతముగా, 

21. గడియారము రామకృష్టశర్మ = అలంపుర మతము, 
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సహజముగా లభించిన యధికార కాంక్ష, తన చుట్టును కొస్పించుచున్న నృ చరాచర 

సృష్టియందలి సకల జీవ వర్షము మీవను మనుష్య వర్గము మీదను మా|తమే కాక, 

తన యూహలో (పతి వసువు నందును నునికి వరృరంచకొ న ఆత్మలను గూడ 

(ప్రభుత్వము నెజుప నిశ్చయించుకొనను. అందువలన నాల 

యm15$m) పద్ధతి యెప్పుడు జనించినదో దానితోపాటే ఆ 

నుంచుకొనుటకు వలసిన మం తళ క్రియు (Conjuratio Yi తాంత్రిక పద్ధ 

తియు (Sorcery) జనించినవి దీవిని బట్టి తాంత్రిక (కియా కలాపముకు 

మంతొచ్చారణ మును, ఆవిమ దశలో ఆత్మలను తొంగదీసికొని వానిని మానవు 

యభికార ము[కిందికి దెచ్చెడి పద్ధకులుగా నిక్యవింపవచ్చును. అట్లు చేయుటలో 

వానిని భయ పెట్టుట, పీతులను చేయుట, వాని శక్తి తగ్గించుట, ఆజ్ఞాపిందట, 

ప్రార్థించుట వంటి సర్యవిధములై న పద్ధతు లకును స్థానము కలిగినది దై వారాధక 

యందు కేవలము | పార్థనకు సర్య [పథమ స్థానము లభింపగా, భూతారాధన 

యందు (Fetishism) మిగిలిన యంశములు ge నిలిచినవి, 

మా తారాధన యందును స్తుతి రూపములైె న మం్యతములు పదే పదే యుచ్చరించి 

తలి దేవతను (పీతి పాతను చేసికొను పద్ధతులెల్ల యెడల నున్నవి. 

తెలుగు దేశమున నాగరక జనము, తమకును భగవంతునకును మధ్య 

(వాహ్మణు నొకని లంకెగా నేర్పరచుకౌ ని వానిచే సంస్తుత మంతములు చది 

వించుకొనుట మనకు తెలియును. [గామ దేవతలకు సంబంధించిన పూజా కలాప 

ములయందు |బాహ్మణ (పాతినిధ్యము లేదు. ఆయా దేవతల స్వరూప స్వభావము 

లను, జనన చరితలను అనుసరించి, ఒక్కొక్క తెగవాండు పూశారిగా కుదురు 

కొనును. రేణుకా యెల్లమ్మ పూజారి బై ండ్డవాడు. గంగమ్మ పూజారి పూజగొల్ల. 

పిన్నమ్మ పోశమ్మ వంటి దేవతలకు చాకలివాండు కూడ పౌరోహిత్యము చేయుట 

కద్దు. వీరుచ్చరించు మం తములన్నియు తెలుగు మం|తములు. స్తో తములు, 

ద్మిపదలుగను, క్రీ ర్రనలుగను నాకృతి నందినవిగా కాన్చించును. 

ఉదాహరణకీ |క్రింది స్తుతి విధానమును గమనింపుడు, 

క్రీ ర్రనలు ;- 

“పొలించగలవె పోశమ్మా నీ పాదపూజలు చేతునమ్మా 

15) 
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పాలించగలవె నను ఫాలలోచను పు త్రీ 

వర మునీ రాణివే మమ్ముకడతేర్చు మా తలి 

ఎప్పుడూ నీ భజన తప్పక జేతుమమ్మా 

సీరూపు నాగ పడగమ్మా నీ మహిమ ఎవరికీ తెలియదమ్మా 

ముత్యాల స్థలముల నీవు తల్లి సత్యమై నిలచి యున్నావు 

అక్షయా కృపచేత ఆదరించుమ తల్లి 

నారీ మణిరో జనుల చాల [శమ పెట్టకమ్మా. 

మాంకాళి నినుబోలు మా శ క్రి గలదె 

పొంకముతో నీకు భూలోక జనులు 

పురములో పల్లెలో భూరి గామములో 

తఅచుగ గుళ్ళను తగ నిల్చిరంత 

పౌందించి బంగారు బొమ్మను జేసి 

వందనంబుగ నిన్ను వాంఛతో నిలిపి 

పట్టువి జలారు పటైల చీర 

గట్టివి పోలేరు గట్టిన చీర 

మూడు కొంగుల బీరె మొంగల చీర 

దాడీ బొమ్మల పీతాంబము నారచీర 

ములుక పువ్వుల రవికె మొగ్గల రవికె 

తెల్లదామెర పూల తెల్లావి రవి 

వంక సొకపు కుప్పె వసుధ పె మెజయు 

ముత్యాల చేర్చుక్క ముద్దు టుంగరము 

రత్నాల రాకినీ రావి చం్యదవంక 

కిలిమియు బంగారు గాజులు మెఅజయ 



మాతారాధనాంశ ములు అబ! 

ఎల్బునూ అందెలూ మోయంగ దెబ్బీ....... అతడో 

ఎల్ల మానవులు నీ కెంతటి వారు 

తల్లి మాపై నీకు దయ బుట్టవలెను 

ఆరంబు గై కోని ఆటు తృ ప్రిచెంది 

తిరుగగా మానవుల తెజువు బోకమ్మా” 

దక్కాన్ పీరభూమియందలి ఆటవిక తెగలలో చేలువేజు సందర్భము" 
యప్పుడు వేజువేజు దేవతలను కెలుచుచు, వారు, చేయు _పార్టనలు గమనింవ 

దగినది.22 పంటకై గింజలు ఎద బెట్టునపుడు వారు లచ్చమ్మ దేవతను 

గొలుచుచు “సామి అమ్మ, లచ్చిమి అమ్మ, మంచిగ పండితె నీకు బాగా పె దం” 
ps 

_అందురు. పండినచో కోతలముందు, అన్నము వండి మూడు రాక్టచే నిరేశింప( 
a 

బడెడి లచ్చమ్మ దేవతముందు పెట్టి “సామి త ల్లి లచ్చమ్మ త ల్లి పండెన 

మటు. మేము పెట్టినాము దండం” -అందురు. 

పెండి వేళ్ల 
cc 

“బోరమ్మ ((భమరాంభ) తలీ మంచిగె బతకాల, 
c3 

నా బిడ్డ నా బావ పిల్లర్ కందొమి మల౭చిగ 

బతకాల బోరమ్మ త లీ” యని [పార్లింతురు. 
య థి 

_పసవ సమయమున గార్జమైసమ్మ నుద్దేశించి, 

““పి లగాగు ఊరిప తే సేరు జొన్న తెచ్చి 
య అజాత 

మీకు మొక్కు.తాము, మీకు దజ్జం-"' అందురు, 

గ త్తర చెలరేగినపుడు పోశమ్మ నుద్దేశించి, 

“పోశమ్మ తల్రీ తినిపో పటుకు కాయకు, మాకు 

ఏమి దొర్కింది మీకు పెడాము.” అని యర్థింతురు. 

పిధల పుట్టు వెంటుకలు దీసి గంగలో వెచి, గంగమ్మకు _మొక్కు_చు, 

22. Christoph Von Furer H.D.Chenchus - Vol. 1 

Jungle folk of the Deccan. 
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సతమ్ము లలి పుటుగెంటికల్ ౨ పొట్టల 
లా 

ఎక మూ పి అలు మంచిగ ఉండాలి” అని వే(డుకొందుదు. 
c3 

వేటలో జంతువు దొరికినపుడు దాని ముందరి కాలి యందు కొంత 

ముక్కను, కాలేయమును, ఖండించి అడవిలో విసిరి వేయుచు, 

“'“సామి తండి మెము తింటున్నాము, నీవు తిను” 

అనియు 

“సామి అంతా సామిడేవుడు నీవు ఇచ్చిన 

మటు. పెట్టినాము, దేవుడు నీకు దండం” ఆనియు కృతజ్ఞత చూపుదురు. 

చెట్టయొక్క_ తొలి పంటను (ఫలరూపమున) కోసి గార్హమైసమ్మ యెదుటనుంచి 
లు CD కలు 

“సామి తండి మా మొక్కు. మాకు సరింగ దుక్కింది 

చెట్లు ఎక్కు తె పడకొట్టవద్దు” - అని విన్న వించుకొందురు. 
టు ప ల 

మానవుని ఆటవిక వశయందలి (పార్ధనా స్వరూపమిట్టిది. ఇందా దేవతల 

యంగాంగ వర్ణనలు గాని, మహ్య [ప్రశంస గాని యుండదు. పైగా స్త [ప్రార్ధన 

యందు మానవునకును దై వమునకును మధ్య “ఆహార నివేదనము మ్మాతమే 
(పముఖాంశముగా కాన్పించును. మానవు(డు తనకున్నది భగవంతునికి కానుకగా 

(౮116) నివేదించుటయు, అధిమానవాంశము ఆ కానుక వలన సంతుష్టు(డగునని 

తలంచుటయు, [పాథమిక _పార్ధనా భావమునందలి విశిష్టత. 

ఆదిమ మానవునిలో మత వీజములు మొలక ల త్తుటకు కారణము ఆహార 

పౌష్కల్యముకూడ సామాన్యమైన సుఖ జీవనమునకు ఆహార సమృద్ధి  పాథమిక 
కారణము. కడుపు నిండిన నాడే దైనందిన సమస్యల నధిగమించి కంటిక కాన్సిం 

చని విషయములను గూర్చియు, నధి మానవ పరిస్థితులను గూర్చియు నాలో 
చించుటకు వీలగుననునది సత్యము. మనుష్యునకును చుట్టునున్న పరిస్థితులకును, 
మధ్య నొక గొలుసు కట్టుగా ఆహారము పని చేయుచున్నచో అట్టి అహారము 
సమృద్ధిగా లభించుట వలన నాయాటవిక మనుమ్యనకు, తన కావోర పుష్టిని సమ 
కూర్చిన మానవెతర శ _క్రిపెనను, తత్పఏభావము పెనను నూహలు సాగించుట 
కవకాళమున్నది. ఆదృష్టముపై నాధారపడుట, దానికి కృతజ్ఞత చూపుట, 
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దాని పై విశ్వాసము కలిగి యుండుట యనునవి, ఏ |పాధమిక మత స్వరూపము 

నందై నను నమ్మకముగా పాతుకొనిపోయిన యంశములు, అధి మానవాంశమును 

తన యెడల సువుఎఖము చేసికొనుటకై. కృతజ్ఞతా పూర్వకముగ్క్య తన సర్వ 

జీవన పరిిశమకును గమ్య మైన, యాహారమునే కానుకగా నర్పించుట యాదమ 

కాలముననే మొదలై నది. ఇదియే మత సంబంధియగు కార్యకలాపముల యందు 

సాగరక భ క్తుడు భగవంతు నర్చించు షోడళోపచార పూజలలో నె వెద్యమను 

నంశముగా స్థిర పడినది 

ఆ విధముగా మాతృ పూశాపద్ధతి యందలి ముఖ్యాంశములగు పార్థనయు, 

నావోర ని వేదనముమ కలగలుపులె విడరానివిగా నున్నవి. రండవ యంశము 

“బలి కియ ":- వేదపారము, వై శ్వదేవాది హోమము, అతిధిపూజ, పితృతర్పణము, 

భూత బలియను నీ యెదు పంచ మహా యజ్ఞములలో “బలి ని యమరము 

పేర్కొనుచున్నది. 

అమరమునందు “భూత బలి, పిపీంకలు, పశు పకా్యదులు నగు భూత 

వితతి పీతికై మనుష్య డర్పించు నీవారాన్న పిండాదికములును, ధాన్యమును, 

అను నర్హమిన్చును గాని, జీవమును గొనివచ్చి అధిమానవాంశము నెదుట 

చంపి త నాహార విశేషమునకు నన్వయి౨చదు. మాతారాధన యందీ 

“జంతుబలి” (వొముఖ ఖ్యమును సంతరించుకొన్న యం 3. జీవిబరికి తొలి బీజములు 

ws యందారంభమె తై ఫి! విజ్ఞుల నమ్మక ము. మరణము వలన, 

నొక వ్య క్రి యందలి యాత్మ నివసింయమట కవసరమగు నిల్లు (శరిరము) నశించి 

పోవుచున్నది. కాని యాత్మ నశించదు ఆది యా వ్యక్తి నివసించెడి పరిసరముల 

యందే గాలిలో తిరుగుచు, పూర్వ జీవితము పె మోజు చూపుచుండునని యాదిమ 

మానవుని నమ్మక ము. 

శరీరము నశింపగా మిగిలిన యాత్మశ క్లికి బలము కలుగుటకును, భూమి 

యందది విడిచిపోయిన బంధుమి తాది జనముల సాహచర్యమునకు పత్యామ్నాయ 

ముగను, మతియొక జీవము యొక్త. యాత్మవాహికలై న (506౬1 carriers) 

అంగముల నర్చించి, ఆ యాత్మను గతించిన యాత్మతో సాహచర్యము చెయ 

నుని, బలి నిర్వహణము వలన పంపుట అనునది ఆత్మారాధన దళలోనే 
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ఆరంభ మైయుండును. ఈ విషయమును స్థాపించుటకు వివిధ దేశములకు 

చెందిన కొన్ని యాచారములను గమనించుట ముఖ్యము. ఈజిప్రు దేశమున 

చనిపోయిన వాది దేపాములను మమ్మీలను చేసి, వారికి సకల పదార్థములను 

నమర్చి యుంచుటతో పాటు, వారి భార్యలను, దాసీజననునుకూడ సజీవ సమాధి 

చెందించుట గలదు. భారతదెశమున తొలినాటి సహగమన [కియకును, నిట్టి యర 

మాపాదింపవచ్చును. మనకు నాగరక వాజ్మయము నుండి తెలియ వచ్చిన తొలి 

సహగమనము. మహాభారతమునందలి మాదీ సహగమనము. 

గారుడమున సహగమనమును గూర్చి కలదు. మరణించిన వాని పత్ని 
పత్మివత యగునేని యామెను గూడ భర్త చితిపై నుంచి దహనము చేయవలయు 
నని యట చెప్ప(ఒడెను. అట్టు సహగమనము గావించిన యాడుడి అరుంధతితో 
సమానురాలై స్వర్గమును పాలించునంత కాలము భర్తతో స్వర్గమున సుఖించును. 

చనిపోయిన వారి యాత్మలు డశాహము వటకును | పేతత్వమును వదలక 
తమకు పరిచితమైన పూర్వ పదేశముననే తిరుగుచుండునని మన వారు 
నమ్ముదురు. దహనకాండ నిర్వహించిన మజునాడు, సూర్యా సమయము తరువాత, 
మట్టి మూకుటి యందు పాలును, నీరును, మూడు కట్టలతో తికోణాకారముగ 
కట్టిన యుట్టియందు (గ్రహించి దహన (ప్రదేశమున కేగి “శ్శశానానల దగ్జోఒసి 
పరిత్యకో౬సి బాంధవై 8 ఇదం సీరం ఇదం క్షీరం ఆత స్నాహి మితం పీబ”23 

అని చెప్పి వాని నచట నుంచి వచ్చుటయు మొదలుగాగల మన (కాద్ధ కర్మ 
యంతయు | పేతారాధనమును (Anastral worship) తెలియంజే యునున్న ది, 

_పేతములకు తోడుగా నుండుటకై జీవములను బలి యిచ్చుటయే దైవా 
రాధన దశయందు, బలి కియగా మారినది. దె వారాధన స్థితియందు భ కుండు 
తన్ను భగవంతునితో నభేదము చెప్పుకొని యెక్యము సాధించితిననుటకు చిహ్న 
ముగా నీ బలి కియ భాసించినది భ కుడు భగవంతునకు, తనను తానర్పించుకొను 
చుంటినని భావించి, _పత్యామ్నాయముగా జంతుర క్షముచే తర్పణము కావించుట 
యిచట గోిమనింప(దోగిన యంశ ము, ఆనంగా జంతు రూపమున తానర్చించు ఆత్మ 
దో 

బలి, గరుడపురాణము _ దశమాధ్యాయమృు, పే. 189. Ed. 1951. 
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తన యాత్మతో నధ్యాహారము జెందుచున్నదని యిచ్చటి భావన. (పాచీన మాన 

వుని “టోటమ్ దశి యందు 'టోటమ్ ను ర్తులుగా పూజింపబడిన జంతువు 

లన్నియు నాయా మానవ సంఘములకు 'పొతినిధ్యము వహీంచినవి. అందు 

కొన్నే వేగముగా పజుగులె తుటలోను (గుజ్జము) గాలిలో ఎగురుటలోను (( గద్ద) 

చుజుకుగా నుండుటలోను (మొసలి) ఆత్మను పోలిన వనెడి తృ పి, మానవునకు 

కలుగుటచే వానిని ఆత్మ |పాతినిధ్యము వహించెడి జంతువులుగా నా దశయందలి 

మానవు(డెన్నుకొనుట జరిగినది. అట్టి పిట్టలు, పాములు, ఎలుకలు, బల్లులు, 

దున్నలు, మేకలు మొదలగునవన్నియు నొకనాతి Totem జంతువులు, ఇవి 

ఆత్మ |పతీకలు (5041 Animals. మానవు(డు జంతువులలో నొకదానిని 

తన గుంపున కాది మూలముగా గు రించి భయభ కులతో దానిని పూజించుచునే, 

నియమిత పర్వదినవఎల యందా 'టోటమ్' జంతువును, విహితమగు కర్మకాండతో 

చంపి, దాని మాంసమును, రక్తమును నై వేద్యముగ స్వికరించును. ఇట్టి యాచార 

మాదిమ జాతులలో నున్నది. అట్లు దాని రక్తమును మాంసమును, ఆ గుంపు 

నందలి వార లెల్ల యుపయోగించుట వలన, దానియందు నికి పమెన వంశకారక 

మగు శ క్రి తమయందును పరోహమగునను నమ్మక మొకటియు, అట్టు దానిని 

తిని జీర్ణించుకొనుటవలన తమ వంశక ర్రయగు నా జంతువుతో తమ్ము అభేదముగా 

చెప్పుకొనుచుంటిమను విశ్వాసము మతియొకటియు, నీ యాచారము వెనుకనున్న 

కారణ ములు, ఇట్లు జంతువుల యాకత్మలతో ఆదిమ మానవుడు అభేదమును 

చెప్పుకొనుటవలన కూడ తరువాతి దై వారాధన దశయందు జంతుబలి చోటు 

చేసికొన్నదని కొందతి యభ్మిపాయము. ఆత్మర క్రములో నున్నదను నభి 

[ప్రాయము వలననే ర క్రము చిందనిదియు, శరీరమున నెచటను పూర్వగాయములు 

లేనిదియునగు పశువునే దేవతల కుపాహారమిచ్చు గద్ధ ౫ కొనంబడుచున్నది- 

అన్తే గుండె, మెదడు, కాలేయము మొదలగు వానిలో నాత్మయుండునన్న భావనయే 

ఐలిపశువు చంపంబడినపు డాయా యంగములే (ప్రత్యేకముగ దేవతల కాహార 

భూతములగుటకు కారణము, 

ఇట్లు కేవలము తమకు ఆహార పుష్టిని సమకూర్చిన దై వముపై కృతజ్ఞత 

చూపుచు ఆహారమును కానుకగా నర్చించు పద్ధతియు, భక్తుడు దై వముతో నభేద 

నును చెప్పుకొనటకె తన్నే యర్శించుకొనుచుంటినను భావనతో నొక (పత్యా 
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మ్నాయము నర్చించు పద్ధతియు ఆ "వీ రెలడును దై వారాధనమునందు కలగలసి 

ape నై వెద్యమును, బల్యర్భనయునై భాసించిన వి, 

మ్మాతారాధన యందు బలి పశువులు సాధారణముగా మేక, కోడి 

దున్న లై కానవచ్చుచున్నవి. మాతారాధనా పద్ధతి యందు తల్లి దేవతను రక్ష 

పీతి కలదానిగను, బలులను కోరుదానిగను మానవు (డు చితించుకొనెను, జా 

పద గేయ గాధల యందలి [గామ దేవతల వర్ణనమున నీ విషయములు స్ప 

ములగు చుండును, 

ల్ 

CEA 

“ఎత్తు గొతైలు, చాల ఏటలు, కోళ్ళు 

మేక పోతులు గొప్ప మెసమ్మలూనూ 

సాకబోసిన కల్లు సారకావక్తు 

ఆరంబు గెకోవి అటు తృ ప్రి జందు” 

నది యీ మాతృదేవత. బలి (కియ యొక్క యునికి వేదములయందును గలదు. 

అశ్వమేధము, శూలాగవము, అను సవన క్రియలు గుజ్జములను, వృషభము 

లను బలిపశువులుగా నర్వించు (కియలు. సర్వమేధ మున, గుణము, పొన్లులు: 

గొట్టెపోతు, వృషభము మొదలగు జంతువులు బలియోయ(బడుటయేకాక నరుండు 

కూడ బలి పశువుగా యజనము చేయట చెప్ప (బడెను _ అంతేకాక సరగ మజ్జ 

(పకియయందు ఆత్మ హననమును సూచింపయుడినది - (పాచీన సాహిత్యము 

నందును నరమేధ [ప్రశంస కలదు. హక్షర్మితమున బాణభట్టు నరమాంస 

వి కెతలను సూచించెను. శ్మశానము నందు నిర్వ ర్రింప(బడిన నర హనన 

రూపకమగు భయంకర కర్మకాండను వివరించెను. భవభూతి మాలతీ మాధ 

వమునందును ఈ (వస క్రి కలదు. కథాసరిత్సాగమున నరబలి (పస క్రితో 
గూడిన కధలు గలవు. కలికి పురాణమున నరబలులను గూర్చిన _(పకరణ 

మొదటి (పత్యేకముగాంగలదు. (శ్రీశైల [భమరాంబికాలయమునను, బెజవాడ 

కనకదుర్గ యాలయమునను ఒకప్పుడు నరబలులు సాగెడివని చెప్పుట కుపపత్తులు 

గలవు. [భమరాంబికయు, కనక దుర్గయు శ కులే. వీరు ఒక ప్పుడు గామ దేవతా 

విశేషములుగా (ప్రజలచే పూజింపబడిన దేవతలు. (భమరాందికాలయమున గర్భ 

గృహములో రహస్య [పదేళ నిర్మాణము ఒకనాటి నరబలుల ఇషునికిని సూచిం 
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చునని విజ్ఞుల యభ్శిపాయము. ఆపే క నకదుర్దాలయము నరబలులు జరుగు 

శ క్రిస్థానము కాంగా నచట దేవిని శాంతింపజేసి యచ టసున్న బుగళాముఖి చక 

మును తీసివైచి, శ్రీ చక్ర స్థాపనమును శ్రీ శంకరు లొనర్చిరని కధ కలదు- 
నరజలులు ఈనాడు కాన్సింపక పోయినను, ఒకనాడు భార తదేశమున, విరివిగా 

నుండెడివనియె కధనములు చెప్పుచున్నవి. కాశీమాతకును, పంట దేవతలకును, 

నీ నరబలులు జరుగుచుండెడివి. మా తారాధ 5 పధానాంశముగా గల కధా 

గేయములలో జంతుబలుల పసక్తి కానవచ్చినంత విరివిగా నరబలి (పన క్రిలేదు. 

ఒక్క “మెరావణ చరితి” పదమున మ్మాతమీ (పస క్రికలదు. పాతాళ 
అంకాధిపతియు రావణ సఖుండునై న మెరావణు(డు, రావణునకు ధె ర్యముచెప్పి 

రామ లక్ష్మణులను “కాళికి బలిగా కడతే రుననుచు” వారిని దొంగిలించుకొని 

పాతాళ లంక కేగెను. హనుషుంతుండు వారిని విడిపించుటకై రాక్షసులతో 
ఘోరయుద్ధముచేసి వారినందరిని జంపి, కాళిక చెంత కేగి, 

““ఓ తల్లి యో యమ్మ ఓ జగదీశ్యరీ, 

నీకు వందనమమ్మ నిగమ సంచారీ 

సీ మహా కరుణచే నేమి లోపము లేక 

సంహరించితి నెల్ప శృతు సెన్యంబు 

ఇదిగో నై వేద్యంబు నిచ్చితిని గైకొనుము 

నీదు సంతోషంబె నాదు విజయంబు 

అని కాళికాదేవి కర్పణము కావింప 

సంతోషమున నామె చప్పరింపుచును 

వేనోళ్ళచే |దాగు విధమున [దాగెను. 

తనిసి గొంతుక నిండ |త్రాగె ర కంబు” 
ఈ పట్టున దేవీకృతమగు మనుష్య ర క్రపానము వర్ణింపబడినది. మటియొక 

కధా గేయమునందలి కథా సంవిధానమున, గోపిరెడ్డి యను వాడు, కొడుకు 

మల్హారెడ్డిని, పొలముమధ్య కీడ్చి చంపి, వానిని ముకగాలుగా కోసి రక్తము 

సాలి చల్లెనకు నంశము కలడు. 
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“మచ్చె మీద కొడుకును దించినాడు 

జల్లెడు రాజ మీద పోసినాడు 

పరువత బాటలో చేను ఉన్నది కొడక 

పరువతంబు జంగాలు వచ్చేరు 

ఒక జంగము వానికి కంకి నిచ్చెవు 

దాసరి వానికి దానము చేసేవు అని తం|డియనగా, 

ఎన్నో మొక్కూలు మొకి్యాతివి నా తండీ 

మొక్కిన మొక్కులు ఎకుడ పోయినావి 

పిలిచి బిక్షము ఇ స్తనంటి వయ్యా 

ఆది తప్పితివె తండి గోపిరెడ్డి 

ఒక్క. కంకి ఇస్తె మనది ఏమి పోతదయ్య 

ఆని కొడుకు బుద్దులు చెప్పటో యెను 

“నేను వద్దు అని చెపితె యిస్తనని అంటడు” అని 

తం డియనుకొని, 

“'మచ్చకు కల్ల కంపకొట్టినాను 

నీవు దుమికి గాని భిక్షంబు వేస్తేను 

కొల్ద చేనులో గొంతుకో సేను 

కొల చేనుకు పొలి బెటేనూ” అని బెవరించెను. 

కాని పరమేశ్వరుడే జంగము వేషమున భిక్షమడుగగా నిరాకరింపలేక మల్దారెడ్డి 
భిక్షము పెట్టును. తండి యిది చూచి యా|గహాో వేశముతో, 

పొలము మధ్యన మూడు మూళ్ళభూమి ఆలికినాడూ 

నైవేద్యము అప్పుడు అక్కడ బెట్టినాడూ 

తెచ్చిన యాటను అక్కడ నరికి నాడూ 

ఏమని (ముక్కు తడు గోపిరెడ్డి _ పతి సంవత్సరము చేను ఇట్ల పండితేను నర 
౮9 
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మొక్కి. దిగ్గన లేచె గోపి రెడ్డి 

ఇంక రార కొడుక చిన్న మల్ల రెడ్డి 

పొలిదేవరకు మొక్కుదువు రమ్ము 

గుప్పున మచ్చె కిందకు దిగినాడు గోపిరెడ్డి 

పాలిదేవత దగ్గరకు వచ్చినాడు 

వొక్కటోర్హ బడుకున్నడయ్యా 

పతి సంవత్సరము చేను పండితేను 

ఎప్పుడు ఇన్రై నీకు మొక్కెదము 

చెప్పుల కాల వము దొక్కి నాడు 

కొడుకు జడలు బట్టి గోపిరెడ్డి 

గొంతుమీద కొడవలి బెట్టినాడు 

మొక్కిన విడువక గొంతు గోసినాడు 

దోసిట్లో రక్తము బట్టినాడు 

కొరచేనులో పొలి జల్రినాడు 

నాబల్లు తుందెలు శవము నదికినాడు 

కొర చేనులో పూడ్చి పెట్టినాడు 

పంట దేవరకు (జానపదుల మనస్సులలో త్రీ దేవత.) విత్తునపుడు, 

పంట పండి మునుములు కోయబోవునపుడు, బలియిచ్చు నాచారము మినాటికిని 

పల్లెపట్టులందు కలదు. పొలిబెట్టిన జంతువు ర క్రము నీ నాటికిని ఇక్సు పొలములో 

చల్రైదరు. కాని యీనాటి బలి నరబలికాదు. పురాతన కాలమున హిందూ దేశ 

మంతటయు నీ నరబలి యాచారము [కమ్ముకొని యుండెడిది. ఇవి శక్తి 

కర్పించు బలులును పంటదేవత కర్పించు బలులునునై_ భాసించెడివి. 

ఛోటానాగపూర్వద్దను, |బవ్మాపుతలోయ యందును ఆటవిక జనులు 

పంటలను కోయు సమయమునందు, పరదేశి [పజలను పట్టె తెచ్చి కాలుచేతులు 

నరికి యా ముక్కల నఛట (వేలాడుడీయువారట. చిన్న పిల్లలను ఛంపి 
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చర్మము నొలిచి ముక్కలు చేసి యా ముక్కలను గాదెలలో దాచినచో, పంట 

యక్షయమగునను విశ్వాసముకూడ వీరి కుండెడిదబ. 

[దావిడ జాతికి చెందిన గోండులు, [(బాహ్మణ బాలురను దొంగిలించి 

పొలము మధ్యమున చంపి యా రక్తమును హొలి జల్లెడి వారు. దావిడ జాతికి 

చెందిన ఖోండ్లు కూడ “తరిపెన్ను, బెరపెన్ను' అని పిలిచెడి, వారి పంట 

దేవతలకు మనుష బలి యిచ్చెడివారు. మన్యుష రకము చిందనిదే పసుపు 

కొమ్ములకు చిక,-ని యెజ్జర౦గు రాదని వారి నమ్మకము. భారతదేశ మందే 

కాక, ఆఫికా, అమెరికా, ఆస్టేలియా ఖండముల యందును, ఆటవిక జాతులలో 
నీ యాచారములొక కాలమున  ముమ్మరముగా నుండెడివని పరిశోధకు 
లుదాహరణ సంగహణము మూలమున తెలియ బఆఅచినారు2ే, 

నేటికిని రై తులు చేను పంట మీదికి వచ్చిన వెనుక,  మునుములు 
కోసి, పంట కుప్ప నూర్చి, తూర్పార పట్టి ము దలు కొట్టుదురు. ఆ పెన 
“'యాటను' పొలములో కోసి, తోలును, ఎముకలను పౌలము మధ్యకు ననే పూడ్చి 
పెట్టుదురు. ఆ మాంసమును, అన్నము నచటనే వండుకొని, తామును, తమ 
పాలివాండ్డును భోజనమచ్చటనే చేయుదురు ఈ యాహోరము బిచ్చగాండ్లకు 
పెట్టరాదు. ఇంటికి కొనిపోరాదు. మిగిలిన దానిని పొలమునందే గోయి తీసి 
పూడ్చివేయుదురు. వేదములయందు చెప్ప(బడిన శూలాగవ యాగమున వృషభ 
మును ఊరిబయటనె చంపవలయును. దాని మాంనముగాని, శరీరావశిష్ట మేదేని 
యూరి మధ్యకు కొని రారాదు. వాని నన్నిటిని ఊరి బయటనే పూడ్చి వేయ 
వలయునను నియమము కలదు. ఈ పోలిక గమనించుటకు కుతూహల జనక 
ముగా నున్నది. (పాచీనాచారమైన నర విశననము పర్వతాల మల్లా రెడ్డిక థ యందు 
పంటకిచ్చు నరజఒలిగా కాన్పించుచున్నది. “అనుముల (బహ్మా రెడ్డి" క థయందు 
కొన్పించు నరబలి తీరు వేరు. “నాగ శేషుని కడనుండి బ్రహ్మారెడ్డి కొజ 
విత్రనములు దెచ్చి తానిల్టరిక మున్న తంగెడాపురికి తరి ంచుక పోవుచుండెను. 
కాని ఊరి పొలిమేరయందు, మొరమైసమ్మ  యటకాయిఐచి, “నాకు హావతి 
పెట్టండి హావతిపెడె బండ్లు బోతయి లేకుంటే బండ్లు బొవ”న్నది. |బహ్మో రెడ్డి 

24. J). G. Frazer, The Golden Bough, 
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యప్పుడు “అమ్మా రావే మొదమెసమా ఏ మావతి బవెడునమాా” యనగా, 
ము & నో శ 

“*యాకట మనిషిగావలె-మాకూ హారం బెట్టవలెష-ఆట్లబితే బండ్లు 

దరుతయ అంతటనె పూడూరు తెలి ఒక గొలది. గొల్తామె కిషమ్మ నిండు 
C9 (సత) లా ర ఇతి) రు 

ఉత్కలాడ పోతున్నది, అంబడి గంపా దీనుకోని మొగుడి పొలానికి 

పోతున్నది కాపులు అడ్డము వచ్చినారు. 

“దండమమ్మ ఎవరు తలి 

కులాన గొల్లోవమయా్యా-నా శేరు కిషమ్మ 
అంగు లు 

నా మగని కంబలి తీన్క_పోతున్న, 

మీరు ఆడ్డ మొ_సిరయ్యా 

ఏమి ముచ్చటో చెప్పండయ్యూ 

అమ్మా ఆకలయితున్నాది 

మాకూ ఆంబలి పొయ్యండమ్మా 

అంబటి గంప కిందికి దింపె 

నెత్తికి డొల్ల అంబలి ర 

తతో రలు ౭3 

ఆఅంబలి రొ ఆఅయిపోయినాది 

గొల్హామె ఎనక్కు- మల్లె 
ఇదే సమయ మనుకునిరి కాపులు 

అని యా “యాకటి మనిషిని” కిందికి కోసి పెనుండి బండ్లు పోనిచ్చి బలి 

[క్రియ నిర్వహించిరి. ఇట్టి సంఘటనయే యొజుకల నాంచారి కథయందును 

వర్థింప(బడినది. 

“పన్నెండు మేకాల పట్టుకు రావయ్యా లంబాడి 

అయిదు దున్న ఫోతుల ఆహార మివరాో 
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పందుము పచ్చముగ్గు పట్టు వెయ్యాలె 

మానెడు ఊదు పొగ మైసమ్మకు వెయ్యాల 

మూడు తూముల కుంకుమ ముందుగ జల్లాలె 

అయిదు పుట్ట అన్నము అపుడు రతిపొయ్యాలె 

బాలమ్మ కెదురుగ వాదం డీయాలె 

చెలక పారలబట్టి సిద్ధం గుండాలెర 

మట్టి పారలు చేత పట్టి ఉండాలెర 

ఆరునెలల గర్భిణిని అందుంచ వలెర 

పారల చేత మన్ను బాగ బొయ్యాలర 

గడ్డపారల చేత గట్టిగ దట్టించాలె 

వ త్రిజేసి దీపము నెత్తిన బెట్టా లెర 

టోనము కుండా నెత్తిన బోర్ల కెయ్యాలిర 

నను జెప్పిన పనులు నువ్వు జెయ్యాలిర ” 

అని యెజుకల నాంచారి లంబాడి తండా నాయకునకు సలహానివ్వంగా, _వేకటి 

మానిసి దొరకక, ఆ నాయకుడు ఆఅునెలల గర్భవతియెన నాంచారినే గోరి 

లోనికిదోసి బలి కియ పూరి చేసెను. 

మజియొక చోట గూడ నీనరబలి (పసకి కానవచ్చుచున్నది. అది 

“జాంబ పురాణో మను కధాగేయమున. పాజ్యానవుని టోటమ్ దశయందలి 
యభి పాయమి. లీ కథయందు నిక్షి పములై (పచ్చన్నముగా నున్నవి, ఇది 

ఆసాదివారు చెప్పెడి కథ. సృష్టి పుట్టిననాడె జాంబవంతు.(డు పుట్టెను. విశ్వ 

(బ్రహ్మ కోరగా, “కొలిమి తిత్తి చేయుటకై జాంబవంతు.డు కొడుకును జంపి 

తి త్తి యొలిచెను, ఆతని చెతులు పట్టు కరలు, కాళ్ళు రెండు సంబెళ్టు, ఎదయొక 
డాకలి మొద్దు, గొంతుసరము, తలడాకలి, కడుపు నీళ్ల తొట్టి, చేసి జాంబ 
వంతుండు విశ్వాణహ్మకిచ్చెను. ఇచట మాతారాధనకై యిచ్చిన బలిగా దీనిని 
గు రించుటకు వీలులేదు. కాని బల్యర్పన యనునది టోటమ్ దశయందే 
ఆ టోటమ్ జంతువులను, (పత్యేక సమయములయందు చంపుటయను పద్ధతితో 



మా తొరాధనాంశములు బలే) 

నారంభ మైన దనుట కీకధలోని యీ బలికియ కొంత యాధారమగు 

చున్నది. 

కధా గేయముల యందలి నరబలి పసన క్రి యిట్టుండ(గా, జంతుబలిని 

గూర్చి కొంత పరామర్శించుట యొప్తును. బలి జంతువులుగా సాధారణము గా 

స్వీకరింపంబడునవి కోళ్లు, గొల్బలు, దున్నలు మకలును. [గామ దేవతలను, తమ 

పట్ట |పసన్నలను చేసికొనుటకై. వీరులును నుపాయశాలురు నగు కథానాయకులు, 
బలు లిచ్చి, కుంభము పోసి పూజాతంతము నడుపుట యీ కధాగేయముల 
యందె క్రెిడలను విరివిగా కలదు. 

బాలనాగమ్మ కథయందు, బాలవద్దిరాజు తన తాతలాడిన బొంగరమును, 

ఉజ్జయిని మహాకాళి దేవళము ముందట నాలుగు నిలువుల లోతున పాతుకొని 

యున్న దానిని, తెచ్చుటకు ముందు ఆ శకిని (పసన్నురాలిని చేసికొన 
యత్ని ంచెను. 

అందుకు, 

“గాడి పొయ్యలు పెట్టించెను, బాలుడు 

ముప్పై పుట్ర బియ్యము వండించి 

మహాంకాళికి కుంభము పోయించి 

పెన వక జ్యోతి వెలిగిందినాడు 

ముప రెండు దున్నల గొట్టించె 

గొ పోతుల కొట్టించెనేమి 

దానికి ధూపము వేయించెనేమి 

సాష్టాంగ ముగ దండము బెపేను 

దాని కాహారము పూర్తి యాయె నయ్యా” 

పాతాళ హోమము పదమునందు రావణుడు రాముని జయించుటకై 

హోమము చేయుచు సర్వములగు నాహార పదార్థములతో పాటు కాకులు, డేగలు, 

గద్దలు, రాబందులు, కోకిలలు, కోడి పుంజులు, వనమయూరములు, ప్రారువ 
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పిట్టలు, పరమ హంసలు, సీంహమ.లు, నక్కలు, పిల్లులు కుక్కలు, పెడ్డ 

పులులు, గజ సమూహము, ఎలుకలు, జింకలు, నెలుగు గొడ్డులు, చేపలు, తాబేళ్టు 

మొదలగు జంతువుల నన్నిటిని హోమములో వేల్చెనని కలదు. హోమము 

వేల్చెడి వాడు రాక్షస రాజగుటచే జాగవదుని కల్పన సత్యమును విడిచి 
యతిశయో క్రి పాలైన తీరిచట కాన్చించుచున్నడి. 

మాృాతారాధన యందలి మూడవ యంశము పవి|తీకరణ (Sanctifi- 

62610౦) పంచ భూతాత్శికమగు మలమయమైన మానవ శరీరమును వవి|తము 
చేయునది నిప్పు. నిప్పున [కాగి సత్యమునకు నిలువబడిన వ్య క్రిపె జానపదునికి 

గల గౌరవము హెచ్చు. ఆడి కథయగు రామాయణము నందే సీతాదేవి యగ్ని ని 

జొచ్చి పరమ పరిశుద్ధయు, పతి వతయు నని తన సత్యమును వెల్లడి చేసికొన్నది. 
ఈ జానపద కధాంశము వాల్మీకి యంతటి మహర్షి హృదయమునే యాకట్టు 

కొన్న దన(గా, జానపద గాధలయందు దీనికి గల స్థానమును మనము సులువుగా 

నూపాంచు కొనవచ్చును. సాధారణముగా నీ యగ్ని స్నానము న్ర్రీల పవి తతను 

నిరూపించుట కే వర్ణింప(బడుట గమనార్హ్హము. కథాగేయములయందు, 

'పేరంటాం డై 9 వెలసిన త్రీ లందును నించుమించు అగ్నితో సాహచర్యమును 

నిరూపించి తమ పవ్వ్నితతను చాటుకొన్నవారే. 

మాతారాధనకు సంబంధించినంత వజకు జాతరలయందు, బలి|ప క్రియతో 

పాటు, నిప్పు గుండములు |తొక్కుటయు, నిప్పు ఒడిన మూటగట్టుకొనుటయు, 

కాన్పించును. తలయందు గండ దీపము లెత్తుకొను ఎయు, దండలకును, చేతి 

(వేళ్ళకును, కనుజెప్పలకును, మాంసములై న భాగముల, సూదులు (గుచ్చుకొని 

వతులు జుట్టి నూనెలో ముంచి భ కులు జబీవద్దీపము లై వెలుగుట యు, కాననగును, 

మాతారాధనకు సంబంధించినంత వణకు నీ నిప్పు (తొక్కు ప కియ “దౌపదీ 

దేవి గుడుల వద్దకు, గంగజాతరల సమయమందును కాన్సించు నాచార మై 

యున్నది. థర్ధ్సన్ తాను, 1901లో మదాసు నందలి సె-ట్ థావస్ మౌంట్ 

కడనున్న [దౌపదీ దేవి గుడి దగ్గర నీ గుండము (తొక్కిన సంరంభము చూచి 
నట్టుగా ,వాసెను. పాండవులై దుగురును, అజ్ఞాత వాసానంతరము తమ భార్యయగు 

[దౌపది నీలమును పరీక్షింప(గోరి యామెచే గుండము (తొక్కించిరట. కొన్ని 

సంవత్సర ముల కొక్క_మారు గుడియందలి దేవీవి గహముచే నీ నిప్పుుతొక్కించు 
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సంరంభ ము కొట్టి క కోలాపాలముగా. జరుపబమును. ఈ |ప!కియ వలన దేని 
Ce ఘు 

తమయందు చల్లని చూపులు |పసరించి, తమ పశువులను పంటలను చల్లగా 

వర్ధిల్రజేసి ఇత ర కలుగ కుండంజేయువని జానపదుల విళ శస ము. (ప్రజలు 

తు అంతులేని ఆపదలలో చిక్కుకొని మోూన్పురాని .వ్యాధుకకు లో పుడు, 

నిప్తు _తొక్కుదుమని _మొక్కు_కుందురట. ఇది 3 పీత మె |. 

భాగ్యవంతులు హక. నచో తామే ధనవ్యయము చెసి మటి యు కృవము ఎ 

సమకూర్చి మొక్కు ఆ తీర్చుకి కొందురు. క మొ 

వము జరుగు నంతవజకును వేచియుండి | మొక్కు కనక కదుజే 

/ స్ చెన్న ers Pp Gh ల 

ఇది పదిరోజుల యుత్సవము. నిప్పు దొకుు.టకు కురు 

సాధకుడు స్నానమాడి కాషాయ వస్త్రములు ధరించి, ముంజేతికి కుంకుమ నలదిన 

తోరమును ధరించును అఆరోణు రాతి గుడియం దే పవళించి, సనిరాహారముండును, 

మరునాడు స్నానియె, శుదియ, శ క్రి పూజనము చేయును, మధ్యాహ్న సమయ 

మగు నప్పటికి గుడి కొలుపు వారు గుండమును (తవ్వి పెద్ద పెద్ద మొద్దులు 

వెచి యగ్నిని |పజ్యలింప జేయుదురు. 

గుండము |త్రొక్కు_టకు ముందంతయు సరిగా నున్నదా లేదా యని 
చూచుటకు పూజారి కొన్ని పరీక్షలు చేయును. ఆవి 1. మట్టికుండ ఆంచు 

(Brim) పై క త్తిమొనను మోపి నిలువ బెట్టుట. 2. పసుపు గుడ్డలో నిప్పులు 
మూటగట్టుట. లి. దేవి యొడిలో మూట కట్టిన పూవులు నిమ్మకాయ వాడకుండ 

నున్నవా లేదా యని చూచుట. 4. దేవి చీరకొంగున నిప్పులు మూటకట్టి చీర 

కాలకుండ నున్నదిగదా యని చూచుకొనుట. ఈ శకునములన్నియు చూచుకొన్న 

వెనుక [దౌపదీ కృష్ణార్జున వ్మిగహములుత్సవ సమారోహణమునకు ముందు 
ఊరేగింపున తీసికొని రాంబడుము. పూజ జరిగిన వెనుక పూజారి పసుపుగుడ్డ లు 

కట్టుకొని మెడలో దండలువై చుకొని, మంద గంభీర గమనమున నిప్పుగుండమున 
నా చివణజినుండి యీ చివతికి నడచివచ్చును. తరువాత _మొకుూలు తీర్చుకొను 

భ కుుణందలును నాయన  ననుసరింతురు. ఉ|దేక ము గలిగించు వాద్యములు 

| మోగుచుండగా దేవీ కథలు గానము చేయంబడుచుండ(గా, నా కోలాహల మధ్య 

16) 
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మున కొన్నియెడల తడిగుడ్డలు చుట్టుకొని నిప్పుపైన నడచి, మూకుటిలో నిప్పులు 

గ్రహించి తలపై డిమ్మరించుకొని యగ్ని స్నానము కావింతురు. నిప్పు తొక్కు 

పద్దతి ఆం|ధ దేశమందంతటను కాన్పించును. నెల్లూరుదగ్గర “పాండవుల పరస 

జరిగిపుడీ గుండములు (తొకుంట జరుగును. అప్పుడచట జేరిన మాలవారును, 

పాండవుల వారను తెగవారును, మహాభారత కధలు పాడుట యాచారము. ఇది 

యొకొ గ-క ,_ మారు పం డెండేండ్ర కొకసారి జరుగుటయు కలదట. ఆ గుండము 

చల్హారిన వెనుక నా బూడిదను తలా యింత [గహించి గృహస్థులందణును 

నిండ్డలో భద్రము చేయుదురు. అది యన్న యింటిలో దయ్యములును పిశాచ 

ములును చేరవని జానపదుల నమ్మకము. అనంతపురం జిల్లాలోను, గంజాము, 

గోదావరీ [పాంతములందును, కృష్ణా, నెల్లూరు మండలములందును, పల్నాడు 

నందును. ఈ ఆగ్ను్యుత్సవము లీనాటికిని జరుగుచున్నవి. [గామ దేవతా 

పరములై భాసించిన యిట్టి యుత్సవములు ఏర 3 వమెక్కి- వచ్చిన నాటికి 

తద్భ కుల ఏరత్వ [పకటనకు చక్కని మార్షముల్తై భాసించినవి. కీడాభిరామ 

మున, “అవ జవ మండు నెజ్జిని చండ మలాల చోద్యంపు గుండాల చొచ్చెడివారును 

నెడమ కుడి చేత హారతులిచ్చువారు నైన థిరహృదయులు మెలార భటుల 

పశంసకలదు. 

దక్షిణమున కేరళయందు “తీయాట్టి' యను తెగనారు, _వత్యేకముగా 

జాతరలయందు, నిప్పుదొక్కుదురట. వారికి నిర్ణయింప (బడిన వృతి యది 

యగుటచే వారికా పేరు వచ్చినది. కీ పూ శతాబ్బులకు చెందిన శిలప్పదిగారమున 

గూడ నీ గుండములు (తొక్కు. నాచారము పేర్కొనంబడినది. 

మనుష్యులిట్టు అన్ని గుండము మీదనుండి దాటుట, పకువుల నా కుండము 

చుట్టును (పదక్షిణము చేయించుట, అందువలన పంటలు వృద్ధి యగుననియు, 

పశువులు వృద్ధి యగుననియు తలంచుట, పాశ్చాత్య దేశములయందు కూడ 

నెలకొన్న యాచారముగా కాస్చించుచున్న ది. ఊంట్ శీతుబాధ కలిగిన యాదేశ ము 

అతో, ని ఆగ్ని కార్యమువకును సూర్యునకును సంబ-ధమున్నదని యభి పాయ 

పడెను.2 అనగా నీ యనగ్ని పజ్యలనము సూర్యకాంతి పసార మునకు చిహ్నమె 

25. Wilhelm Wundt - Elements of Folk Psychology: 
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(Mim) యావిధథముగా సూర్యకాంతీ నాహ్వానించు న దగుఓచే నిది పంటల 
యభివృద్ధికి సూచక మైనదని మాతని భావన - అట్టుకాక, అగ్ని కక 

పవితతకు చిహ్నామనియు, చెడ్డతనము (Trechery) తాం తికతంము 

(Sorcery) రోగములు, కష్టములు క కుట్టి వానిని కాల్నివేసి మానవు క 

_(పకాశమానమగు భవిష్యత్తును కలిగించు చిహ్నామనియు Dr Edward 

Wester Mark అభి పాయపడెను, J G. Frazer మొనవటి దాని 

పజఅచు చున్నను, ఆఅగ్నా్యారాధ నము మొదట సూర్యునకు వాతినిధ “ర పార 

జానపదులచే చేపట్టబడి, యా పెన, పవితతకును చిహ్నమై స్వీకరంవబడె 
యుండునని, రెండు వాదములకును సమన్వయము కలిగింప బూశెసు. 

కీతుబాధలేని భారతదేశమునకు చెందినంత వజకీ యగ్నిపూజ పవిఈఆఎకు 

_పతినిధియై నిలిచినదనియే యనవచ్చును. భక్తుడు, తన పావ్యత్యమును వీర 

దీక్షను, బాధా సహనమును, దేవి యెదుట (పదర్శింపవలయునన గాఢ కాంక్షయే 

యిట్టి కర్మకాండ కాధారమై యుండునని నేను భావించుచున్నాను. 

దేవ్యారాధనలయందు |పముఖమె నెగడిన మజీయొక యంశము “సిడు 
లెత్తుట” - కథాగేయములయందు, దేవీ పూజా పస క్రి వచ్చినవోట నెల్ల యీ 

సిడుల [పస క్రి యుండక తప్పదు - దక్షిణ భారతమున, ముఖ్యముగా, తెలుగు 

తమిళ, మళయాళ దేశముల యందీ యాచారము ముమ్మరముగా నున్నట్లు 

కొన్చించును. 1854 లోనే తంజావూరు జిల్లాలో, దాదాపు 125 స్టలముల 

యందు ఈ ఆచారము అవలంభింపంబడినట్లు ధర్జ్సన్ సూచించెను.2క ఆంధ 

దేశమునకు చెందిన నెల్లూరు, కృష్ణా జిల్లాల యందీ యాచారము ముమ్మరముగా 

నుండెడిది. కాళికాదేవి దారుకుని చంపుటకు ముందు ర కదాహమున వాని వీపు 

కొతీకి నెత్తురు తావెనట. సిడులు ఆడుట ఈ వృతాంతమును స్మరణకు 
తెచ్చుటకే యని జానపదుల విశ్వాసము. 

సిడి యెక్కుువాండు అంతకు ముందు నలువదియొక్క_ రోజులనుండి భగవతిని 

ధ్యానించుచు, మాంస మద్య మానినీ విసర్జనము చేసినవాండై యుండవలయును 

26. Thurstone- Ethonographic notes in South India. 
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సిడి యెక్చు_టకు గూడ నంబిక యనుజ్జ అయిననే జరుగును. అమ్మవారి కుడి 
(పక్క బల్లి పలికినచో నదియామె అనుజ్ఞకు సూచనయని వారు భావింతురటి?”. 
సిడి యెకు్యు-వాడు (పొద్దుట అభ్యంజన మాచరించి, తెల లిప్ర సర్వాంగు(డై 

యుండ వలయును. గాలము (గుచ్చుచోట వీపున నఅ చేతితో దెబ్బగట్టిగా తగులు 

నట్టుగా కొట్టిన, ఆ భాగమున తిమ్మ రక్కి కొకె-ములు దిగ వై చునపుడు బాధ 

యుండదు. సిడియాడు వాని, తలకు పాగయు, మెడయందును చేతులకును 

పూవుల దండలు, నుండును. మొలకు లంగోటివలె వెనుకకు మడిచి కట్టిన వస్త్ర 

ముండును. కాలికి గజ్జెలు కట్టుకొనును. సిడివేసెడి విధమును గూర్చి “సోన ట్” 

అను యాతికుడు చక్కగా పరామర్శించెను. రెండు కొ క్య్రాములు పెద్ద (తాటి 

చివజు కట్ట(బడినవి, సిడి యాడదలచిన వ్య కివీపునకు (గుచ్చంబడును,. ఈతాడు 

ఏ8 అడుగుల పొడవుండి నిలువుగా పాతంబడిన క[ర చివతి భాగమున నడ్డ ముగా 

నమర్చిన దూలము చివరకు కప్పీచేత చేర్చులుడును. దానిని చేదుట చేత నేల 

మీద నున్న సిడియాడు వ్య క్రి కమముగా పెకి లేచును. అట్లు లేచిన వానిని 

సిడి మానిపె నమర్చబడిన చూలము ఆధారముగా గిరుమని చుట్టును 

తిప్పుదురు. కొన్నిచోట్ల సిడియాడు వాని చేతి యందొక క త్రియు డాలును 

ఉండును. వాడా సిడిపై దిరుగుచు, యుద్ధము చేయు వీరుని వలె నంగ చాలనము 

కావించును. వాని ముఖమున బాధగాని, దుఃఖముగాని కాన్పింపరాదు. అట్టు 

కాన్పించినచో నా దేవత క్మాగహము కలుగుటయు వానికి వతభంగము 

కలగుటయ సంభవించును. వాండట్టు తిరుగుచునే తనయొడి నుండి పూవులు తీసి 

కిందనున్న వారిపై చల్చుచుండును, కిందచేరన (పజలం, De పూవునై న 

దొరికించుకొ నవలయునని దొమ్ములాడుదురు. అట్టి పూవులు శుభము నిచ్చి, 

యింటిని పాలపొంగువఠతె పొంగించునని జానపదుల నమ్మక ౯ 

ఈ సిడులెతుట, మతమునకు సంబంధించిన హూజావిధులలో నొక 

భాగము కాక (Ritual) భ కుడు దేవి యెదుట చెల్లించుకొనెడి (మొక్కలలో 

(Vows) నొకటియె భాసించినది. ఆపదలు కలిగినపుడు, కష్టములు వాటిల్లీ 
= 

21. Phillips - Evolution of Hinduism. 

వర Sonneret ~ Voyage to the East Indies and China. 
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నపుడు ఈ సిడియాడుటను భ కులు [మొక్కు కొందురు. ఒకరు [మొక్కు కొన్నచో 
వారికిబదులు , భ కివలననో, _పేమచేతనో, మజియొకరు సికియెకి- 
ఆ మొక్కును చెల్లీంపవన్చును. కూతురు బదులు తల్లియు, భ రకు బదులు 

భార్యయు, స్నేహితుని బదులు మతజియొక (డు నిట్లు సిడియాడు నాచారము 

కలదు, ఒకొక. (గ్రామమున, నూరివారందలబును చందాలు ఇసీకోనీ 

ఆ డబ్బిచ్చి, ఊరిమాలలను సిడి యాడించి (మొక్కులు తీర్చుకొనటయు కలదు. 

మనుష్యులు దొరకనినాండు, గొజెలను, మేకలను అవియు లేనినాడు గుమ్మడి 

కాయలను సిడి యక్కించి (మొక్కు తీర్చుకొందురు. ఊరియందు గతర 

రేగినపుడు, [గామదేవతల జాశరలలో వివిధజంతువుణను బలి యిమ్నటతో పాటు 

బలియిచ్చిన జంతువుల తలలు గుట్టలుగా పడినదోటనే సిడి [మాను పాతి, 

పశువులను సిడి యాడించుట సర్వపాధారణముగా కాన్పించును. టావెర్నియర్ 

అను విదేశ యా తీకుడు తన పరిశీలనము చు బట్టి 17వ శతాబ్దిలో, సిడి 

_వేలుటలో నౌక వై విధ్యమును జెప్పెను. భ కులు, నగరమునకు బయటి _పదేళ 

మున కేగి, చెట్ట కొమ్మలకు తగిలించిన ఇగుపకొకె,_ములకు తమ వీపు చర్మము 
లను తసబ్బుకొని, వారి బరువుకు భరించలేక చర్మము బలి, ఊారుకింద 

పడు పర్టంతము అట్లే అంట (వేలి యుండెడి వారట 

మనుష్యులకు బమయలుగా సిడి వీరన్న వి గహమును, సిడి (మానెక్కంచి 

(మొక్కు తీర్చుకొనుటయు కలదు. ఈ సికులలో గంపసిడి, గాఐపుపిడి, పూస 

పిడి, తాళ్ళ సిడియకు భివములు కలవని ధక+న్ వివరించెను? కొచ్చిన్ రాష్ట్ర? 
౭ న. లం & 

మున నివ- 1. గారుడ తూక్క_మ్ (Kite Swinging), 2. తోని తూకగామ్ 

(Boat Swinging) అని రెండు విధములుగా నున్నదని వివరింపంబడినది. 

(గామ దేవతలకు చెల్లించు |మొక్కు_లలో నొకటియై భాసించిన యీ 

“వీరచర్య' రాను రాను, వీరశై వము ముదిరిన వెనుక, వీరశైవులచే గహింప, 

బడి, మిక్కిలి [పశ సి వహించినది. 

కీడాభిరామమున, 

29 Thurston = Echnographic notes in S$ India, 
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““గాలంపు కొంకి కంకాళ చర్మము (గుచ్చి 

యుడు వీధి నుయ్యెల లూగు” మైలార 

వీరభటులు (పశంసింప(బడిరి. 

“ఆత్మ హింసా” పద్ధతియందు, దేవి యెదుట, కరచరణములు ఖండించు 
కొనుట, నాలుక కోసికొనుట, చెవులలో శూలములు నాటుకొని గోరుగంట 

కన్నులు పీకుకొనుట, మిడిదల యిచ్చుటి, మొదలగు పర కార్యాచరణము కలదు, 

దీనికి తార్మాణములు తెలుగు సాహిత్యమునుండి యొన్నియేని యీ వచ్చును. 

ఆత్మ హననమున కుద్యోగించు భక్తుల వాడుకకె శ్రీశ్తైలములోని వీరశిరో 
మంటపము నిర్మింపబడినది. భ కులిచట భృగుపాత మొనర్చుచోటు కర్మహారీశ్వర 
మన(బడెను ఇదియే కర్మారి, కనుమారి యను నామాంతరములు గలదయ్యెను. 

పండితారాధ్యచర్నిత, బసవపురాణము, కీడాభిరామము, కళాపూర్గోదయము, 

సింహాసన ద్వా[తింకిక వంటి |పాచీన కావ్యములలో సి యాత్మహనన |పన క్రి 

కలదు. సింహాసన ద్వాాతింశిక యందలి చంపుడు గుడు లిట్టివే. కాని కథా 
గేయయులలో వీని (పన క్రి యెక్కువగా కానరాక పోవుట యాశ్చర్య మూలకము, 

కాంభోజ రాజు కధ యందు మా తమీ బాధా సహన రూపకమగు నొక యంశము 

కానవచ్చుచున్నది కాంభోజరాజు భార్య లేడుగురును సంతుకొజకె రామలింగే 

శ్వరుని యాలయమున, సాన పెట్టించిన కతులపై పాణాచారము పడి సంతాన 

ఫలమునందిరి. మాత పురాణమునందును, ఈదెమ్మ కధ యందును సిడుల 

(పస కివచ్చినది, గాని వానివర్గనగాని, అవి నిర్వహింప(బడు విధానముగాని లేదు. 

ఈ విధముగా (పాజ్మత స్వరూపములలో నొకటిగా విజ్ఞులచే నెంచంబడిన 

మా(తారాధన (Mother Goddess worship), దాని కవసరమగు 

పూజాంగములతో జానపద కథాగేయముల యందు పముఖస్తానము వహించి, 
యెన్నియో కధలకు మౌలికాంశముగా నేర్పడినట్లు, ఈ పరిశీలనము వలన 
స్థాపింప(బడుచున్నడి. 

me! 0 నిల 
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ఆదిమ మానవ సంఘమున తొలదొ ల్లగా నూపిరి పోసికొన్న రసము 

వీరమనుటకు సందేహము లేదు. (పకృతి యొడిలో కన్ను తెజచి, మృగదళ 
నుండి విడివడుచున్న మానవుండు, ఆహార సంపాదనమునకై వేటాడి, జంతువు 
లను చంపుటలో బల [పదర్శనము చేయవలసి వచ్చెను. తనకు లొంగిన ఆమా 

యిక సాధు జంతువులను నిరాయాసముగ చంపినను, తన నెదిర్చి మీదికి దుముకు 
దుష్ట జంతు సంహననార్ధ మై, యాతడు బలమును. ఆవేశ మును, చాతుర్య మును, 

చూపవలసిన వచ్చియుండును. అట్టు శదీర |శ్రమకోర్సి, అపాయమును మైతము 

లక్ష్యము చేయక, దుష్ట జంతువును నంహారింప(గలిగిన ఆదిమ మానవుని విజయ 

సూచక సింహనాదము నందు, తొలుదొ లగా వీర రసావిర్భావము జరిగి 

యుండును. అంతేకాక పకృతి యందలి సహజశ కుల _పకోపనము వలన గలిగిన 

గాలివాన, అతివృష్టి, జల |పళయముల వంటి యుప;దవములను చూచిన ఆదిమ 

మానవ మ స్తిష్క_ము, అట్టి సంఘటనలను తనకు శత్రువులుగా భాపించినది, 

తన కుపకారకములును వెచ్చదనమును గలిగించునవియు నగు సూర్యకాంతిని, 

చంద _పకాశ మును, మి|తముబలుగా భావించి, కొన్ని యెడల నట్టి కాంతి కవ 

రోధన కారకములగు మేఘములను శ తురూపమున నూహించుకొనెము, మరికొన్ని 

చోట్ల సస్యాధారములగు జలమును బంధించుటచేం గూడ నా మేఘములు వాసిక 

శ తువులె యయ్యును. వేదములయం దెం! దుని ఏరుఫిగ వర్ణించుటయు వృత 

(మేఘము) ఘ్నంతియె యాత(డు చేసిన గో / కిరణ) విమోచనమును పశం 

సించుట యు నీ యూహ పె నాధారపడినదే. ఇట్టి (పాచీక పురాగాథ (Myths) 

లొక )- ఆర్యావ ర్రమునకే కాక, (పాచీన జూాతులన్నింటికిని సంబంధించి యుద్భ 

విల్లినవి. ఉదాహరణకు బాబిలోనియాకు చెందిన జనన సంబంధి యన 

పురాగాథ (Origin Myths) లకు పరిశీలించినచో నచటి “మధ్దక్ ' అను వీరు 

నకు *తియామడ్ ', “లబ్బూ'లను రాక్షసులతోనైన సంఘక్షణ యు, నందలి వీరుండు 

విజయియె, యా రాక్షసులను చంపి భూమిపై ఆనందమును వెల్లి విరియించు 

టయు నను కథ (పముఖముగా కానవచ్చును. మణి యు నచట (పతి వత్ఫరమును 
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వర్షాధిక్యము వలన నుప్పొంగి తీర స్థ జనపదముల నూడ్చిపెట్టెడి యూ _ఫెటిన్, 

'గిన్ నదుల యా గహావేశ మే పురాగాథలలో 
రాక్షస స్యరూపమై యొప్పారి 

ది. హికైటుల పురాగాధలలో నాకాశ దేవత, ప్రీకటికి మారురూ పెన “ఇలియాం 
బ్! 8 

కాన్ అను రాక్షసునితో పోరి ,పపంచమునకు వెలుంగు గొనివచ్చెను ఈజిప్ట్ 

దేశపు పురాగాథలలో సూర్యదేవత యగు “రా”, “అపెపి యను రాక్షసునితో 

హోరాడి విజయమును గాంచెను - గీకు పురాగాథల యందలి, పౌసెర్పిన్ అప 

హరణ గాధ!, హేమంత, వసంత రు పరిభమణ గాథయే. చీకటిని వెలుంగు 

జయించుట, వానలు వెనుక పట్టుట, [పవాహోద్దతి కథాంతించుట, భూమి పె ఇగ 

మంతరించి వసంతము విరియుట యను (పకృతి సహజములగు మార్పులే పురా 

గాధల యందు వీర గాథాంశములై నవి. అంతేకాక కొన్ని పండుగలకు సంబం 

ధించిన మతపరమగు కర్మకాండను పరిశీలించినచో వర్షా హేమంత శిశిరములతో 

నవసిన (పకృతి వసంతాగమముచేం జిగిర్చి సింగారించుకొని నవ నవ లాడుట 

యను నంశమునే గాధా రూపమున స్పష్టము చేయుట కాననగును. హైందవులు 

అధికోత్సాహ సంరంభములతో జకిపెడి హోలి పండుగ వసంతోత్సవ మే * దానికి 

సంబందించిన గాధల యందును, హోలికా రాక్షసీ సంహార మున్నది ఈ విషయ 

మును గూర్చి ముచ్చటించుచు, Prof. Jacobson, “ఇట్టి కర్మకాండలలో 

కాన్పించు నంశమ, ఆదిమ మానవుడు జల [పళయాదుల పట్ట జరిగిన బృహ 

ద్యుద్ధమున నస వ్యస్త పరిస్థితిని జయించి |పపంచమును మామూలు స్థితికి 6 

దెద్చుటయు. (పకృతి యొక్క పునరుజ్జీవనమును దర్శించుటయు, నను నదియే" 

యని నిర్ణయించెను.3 

Lord Raglon - పురాగాథలలోని ఏర లక్షణములను, చరితకు 

సంబంధించిన వీరుని లక్షణములను చర్చించుదు పృురాగాథ లకును, కర్మకాండకును 

సంఒందించినంత వణకు, వీర చరితము ట్ట! నిర్దిష్టమగు “నమనాలో నమర్చ 

చ లల
 ss 

Ty శ్రీ ఆదిరాజు వీరభ | దరావు మ గీకు పురాణగాథలు - సేజీలు 114-116 

2. శ్రీ సురవరం |పతాపరెడ్డి - హిందువుల పండుగలు- పేజీలు 184-201 

ల. గ. Jacobson - Intellectual adventure of 

Ancient Man - P. 200, 
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వచ్చునని యభి పాయపడెను.** “ఆజయ్ లాహిరి యను విమర్శకుండు, బాబి 

లోనియా, ఇండియా దేశముల పురాగాధల యందు నెలకొన్న రాక్షసహంతలగు 

వీరుల కధల “నమూనా” లను పరిశీలించుచు, ఇట్టి కధల పుట్టుటకు కారణము 
చర్మితకు సంబంధించిన యంశములు (Historical factors) కాక, (పకృృతికి 

సంబంధించిన వనియు (Natural Elements). కొన్ని యెడల సమకాలిక 

జనుల యార్ధిక స్థితికి సంబంధించిన వనియు నధి|పాయపడెను శ్ 

వేదముల యందు ఇం[దుండు వీరుడు. వృథతుండు పతి నాయకుండైన 

రాక్షసుడు. వృతం హననము వలన నిందు) (డు పొందిన లాభములు, 

(1) కాంతిని పొందుట (Ref. R.V. 8.84.8, 8.15.5, 8.78.4, 10, 
43.4). (2) ఉషస్సును విము క్రి నందించుఏ (R. 17 2127,221 4, 

8 81.15, 8 828, 8.89.4 వగెరా) (8) సూర్యుని విష్ణుపధమున (పతి 
మ్టైించుట (R. Ve మ ర క రా) (4) జలములను 

విమోచనము నందించుట (మ్. Va hole స ల న 2. 11.2) 

మొదలగునవి. యాస్కుండును, సాయణుండును, ఇందవృత సంఘర్షణమును, 

ఇంద పరాకమముబే మేఘముల యందు బంధింపబడిన జలధారలు వర్షరూప 

మున భూమికి దిగుటగా వివరించిరి. వ్యవసా మోపజీవులై న పాచిన మానవులు 

వర్షము. పై నాధారపడుటచే, నట్టి వర్షము తజీతో కురియకున్నచో, వారి మేధ 

రూపునందించుకొన్న కల్పనలే యానాంటి పురాగాధలలో వీరరా కసయుద్దములు గా 

చితింప(బడినవి. 

ఆట్టే అ సమయ సూర్యుని మందేహుల బారినుండి రక్షించుటకై _బాహ్మ 

ణులు మం తరూపమగు నస్ర్త్రములతో (పతిఘటించుట, వంటి పురాగాథలు వీర 

పద వన చత వనన లతను నా కాను గానా యాలావ తాప త లతా సంలతసతతతతంాంతాతలాలార నా 
పడానవననట. 

3.2. Lord Raglon — ‘The Hero’ - A study in tradi— 

tional Myth and Drama. 

4. Aijoy Lahiri-A paper on the Origin of D:mono- 

logy in Rigveda — Proczeding of the 26th 

Indian History Congress, 
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రసాత్మకములుగా జననమంది, నిర్ణతమగు కర్మకాండతో (Ritual) గూడి, 

మతపరముగా శాశ్యతత్యము నందినవి విష్ణువు మధుకై టభులతో పోరి వానిని 

సంహరించుటయు, వారి మెచస్సునుండి జలోర్టధాగమున భూమి యేర్పడుటయు 

నను హైందవ పురాగాథ యంతరార్భము కూడ నిట్టిదే.5 వివిధ జాతుల 

పురాగాధలను పరిశీలించినచో సృష్టిని గూర్చి, నక్షతములను గూర్చి, 

సూర్య చం చులను గూర్చి, జల పళ యకములను గూర్చి, ఆదిమ మానవుడు 

తాను సత్యమని నమ్మెడి యంశమును ఒక పద్ధతికి లోంబడి యొక రకపు 

మూసలో పోసినట్టుగా, నించుమించు పోలికలు కలిగిన గాథా కల్పనము చేసెనని 

తెల్రమగును. ఇట్టి గాథలలో సర్వసాధారణముగా వీరమునకే (పత్యేక స్థాన 

ముండుట మనము గమనింప(దగిన యంశము. పకృతియందు జరిగెడి, నిత్య 

సంఘర్షణ వలన కలగుండు పడిన మానవుడే తన యూహలలో నాయకు(డు 

గతి తప్పిన పరిస్థితి నదుపులో పెట్టుటయు, వాంఛితార్థమును సాధించుటయు, 

నను నుద్దేశ్యములతోంగూడిన యా నాయకుని _పతిఘటనయే, వాని వీరచర్య 
కాంగా వాండు నిజముగా వీరుండగుచున్నాండు అదను దప్పిన పరిస్థితిని చక్క, 

జేయుటమీ వాడు సాధించు విజయము ఈ విధముగా, (పకృతిలో వాటిల్లు 

నప భంశముంకు సంబంధించిన కల్పనా రూపమైన గాథలకు వీరము సరిపోయి 

నంత చక్కగా మరియే రసమును చాలదు. అందువలన పురాగాథా కల్పన 

జరిగిన యాదమ కాలము నుండియే, జీవించు నిచ్చ కలిగిన మానవుని నిత్య 
సంఘర్షణను తెలియంజేయు వీర రసావిర్భావము జరిగినదని చెప్పవచ్చును. 

పురాగాధలయందలి విరులకును, కొంతయైనను చరిత [పాధాన్యము 

కలిగిన వీరులకును, భేవముకలదు పురాగాధలలోని వీరులు భూమిపె సవసించిన 

ద్ ట్యుటోనిక్ జర్మన్, స్కాండనేవియన్ జాతుల కన్నిటికిని చెందిన 

యొక పురాగాథ విష్ణుక్సత మధుకై టభ హననమును పోలియుండుట 
గమనింపందగినది. ఆదిదేవు/ండనదగిన “రింr1 మనుమడు *“౦డే16ి 

అనువాండు “Y౧m1r అకు మంచురాత్షసుని జంపి, వాని కండలనుండి 

భూమిని ర క్రమునుండి సము[దమునుు, ఎముకలనుండి కొండలను, 

వెంటుక లనుండి యరణ్య ములను పుజ్ణెపె చిప్పవలన న్లాకాశ మను 

సృజించెను, 
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పా్యతలుకారు. హిర ణ్యాక్షుని నుండి భూమి నుద్ధరించిన విష్ణువు, కాళిందీ నదీ 

మార్గమును తన హలముచే నపకర్షణము చేసిన బలరాముడు, మధుకై టభులను 
చంపి భూమియొక ఆవిష్కారమునకు కారణమైన విష్ణువు, రిక యిం దు(డు, 

కిక మర్పుక్ (బాబిలోనియన్ వీరుడు) ఒక లింగాల్ (గోండుల వీరుడు) 

వీరందయజును ఎప్తుడేని జీవత్సాతలని చెప్పుటకు పీలు లేదు. వారిని గూర్చిన 

కథనము సత్యకధనము కాకపోయినము, అట్టి కథలను కల్పించుటలో నాదిమ 

మానవ మేధకు ఆధార (ప్రాయమైన యంశములలో సశ్యమున్నది. పురాగాధ 
లన్నియు సించుమించు ఇప్రేర్పడినవే, ఓక సత్య విషయమును, ఒక కల్పనచే 

రూపు కట్టించి (జలమధ్యమున భూమి యేర్పడినదనుట శాస్త్ర సత్యము. శ్రీ 

విష్ణువు మధుకై టభ సంహారము చేయుటచే వారి మేదస్సు వలన జలము నుండి 

భూమి యేక్పడినదనుట కల్పన) దానిని కథారూపమున వెలువరించినచో నదియే 
పురాగాథ యగుకు(Myth). ఇట్టికల్పన కాశయ భూతము నాచిమ మానవ 

మేధ రసములన్నిటిలో ర అనుకూల మెవది గా నెందుకొన్న ది. కాన 

నిట్టి వీరమునకు ఆలంబనులై న aR పతివీరులు ఊహా కల్పిత జీవులును, 

_పకృతిలోని యనేకాంశములకు (పతినిధులును, ఆగుచున్నారు. చార్మితక 

వీరులట్లు కాదు. అవ్యాహత గమనము కలిగిన యీ యనంత కాలములో నేవాడేని 

యట్టి వీకులు జీవెంచి, సాహసకార్యాచరణము చెసి, ప్రశస్తి వహించియండ 
వచ్చును. ఓక కాటమరాజు, ఒక బాలచం[దు:డు, ఒక కుమార రాముడు మి 

యొక బంగారు తిమ్మరాజు, ఈ భూమి పె మనియుండంగలుగుట కవకాశము 

లున్నవి. ఇట్టి వీరులకు సంబంధించిన కథనములలో నధిమానవాంశమునకు 

పురాగాథలయందువలె నెక్కూవగా [ప్రమెయము లెక పోవచ్చును, గాని అట్టని 

పూర్తిగా నట్టి యంశమునకు దూరముగా నవి మనియుండలేవు. ర కమాంసము 

అతో నొకనాండు మనియుండి సాహస కార్యాచరణ దక్షుండే యెనను, అట్టి 

వాసికి జానపద బుద్ధికి సహజమైన అధిమానవాఎశ క ల్చ్పనము జత చేర్చ (బడక 

పోయినచో, నవి జానపదగాధా ముదను వహంపలేవు. కావుననే చరిత పొధా 

న్యము గలిగిన జానపద గాథలలోని చారి. తకాంశమును, కల్పనల మధ్యనుండి 

విడదీసి యవగతము చేసికొనుట సులభ సాధ్యమగు విషయము కాదు. 

ఆదిమ మానవృండు నాగరకత నేర్చి సుస్మృతి పధము వైపు పురోగ 
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మించుచున్న కొలది యాతండు నివసించు సంఘమున, దాని యాచారములయందు 

నియమములయందు నెన్నియో మార్పులు వచ్చినవి. ఎవనికి వా(డుగా |బతుకు 

నాటవిక మానవుండు తన చుట్టుకు గుంపు నెర్పరచుకొని యా గుంపునకు తాను 
నాయకు (డె నాండు, అట్టి నాయక త్వమును సిలుపుకొనుటకై వాండు, తన వంటి 

మరియొక గుంపు నాయకునితో స్పర్థవపాంచి, యుద్ధ సంరంభము చేయవలసి 

వచ్చెను. చిన్న చిన్న గుంపుల మధ్య, నాయకత్వమునకో, ఆహార సంపాదనకో 

స్రీ విషయముగనో జరుగు నిట్టి కయ్యములు కూడ ఆదిమ మానవుని యందు 

వీర రసావిర్భావమునకు కారణభూతములై నవి. ఒక్కొక్క నాయకు(డు తన 

నాయకత్వమునందు చూపిన సామర్థ్యము వలన లేదా, వ్యవసాయము, గృహ 
నిర్మాణము, పాతల వాడుక, నేత వంటి సంస్కృతీ వికాసమును సూచించు 

చర్యలవలన మత విషయకములగు [కొ త్తసిద్దాంతములను స్థాపించి ప్రచారము 
నందించుటవలన, తన జనకుల మధ్య తాచు దైవ సము(డె వీర పూజల నందు 

కొనలుగును. ఆటవిక జాతుం ఆదిమ గాధఎలోని దేకతలు చాలమంది యిట్టి 

(ప్రశ స్తి వహించి మరణింవిన వీరులైన నాయకులే. ఉదాహరణకు, ఈజిప్రునందు 
చనిపోయిన రాణులందరుకు దేవతలై పూజలనందుకొందువ జపాన్ దేశపు 

చ|కవర్తి మరణానంతర మాడనిని సూర్యదేవత (Sun Goddess) గా 

కొలుచు నాచారము కలదు. అర్హ యచట యుద్ధభూమి యందు మరణించిన 

వీరుని సర్వ లాంఛనములతో సమాధి చేసి, గుడికట్టి పూజించు నాచారము 
కలదు. |పాదీన గీసు దేశమున వీరులకు సంబంధించిన పూజా విధానము 
(Hero Cult) చాల పామాఖ్యమె యొప్పారినది. ఇచటి వీరులందరును 

దై వాంశము కలవారే; వారీ భూమిని వదలి వెడలిన వెనుక పూర్తిగా దైవ 
రూపము నందుదుదు ఇట్లు వీరుల నారాధించుటవలన వారు మనుష్య జాతికి 

మార్గదర్శకులుగా, నంరక్షకులుగా, సంతాన ఫల పదాతలుగా, యుద్ధవిజయము 
నందించు సహాయకులుగా వెన్ను (వాగియుందురని యానాటి మనుష్యులు నమ్మెడి 
వారు, ఫోషియన్లలో (Phocians) వీరుల సమాధులయందు, తాము యుద్ధమున 
జయించి చెజగొన్న బందీల ర క్రమును చల్లి, వారిని పూజించు నాచారము 
కలదు. 

హోబెన్ టాట్స్,వారి ముఖ్య దేవతయగు*సు యు గొట్ "| TsuiGoab) 



ఏీరారాధనాంశములు బీకల్ర 

cib యొక) వీర చర్యలను కధనము చేయును, వానిని వీకునిగనే పూజబింకురు. 
(| 

_కటనులు తమ దేవుడను జీయస్ (Zeus) సమాధినౌొక దానిని చూపుచు, 

నాతని వీరచర్యల నగ్గడింతురు _ ఈ యంశముల నితోధికముగా వరిశీలించియే 

Herbert టా పండితుడు, ఆదిమవాతుల యందు వీర కార్యాచరణ 

పరాయణుడై న మానవు(డే భగవంతుడుగా నారాధింపంబడెనని నిర్ణయించెను* 

వీరుల నిట్లు పూజించు నాచారము భారతదేశమందంతటను కలదు. 

నాయకుని, సంఘర్షణ పటుత్వము పెగల భయ గౌరవములచే మొదలైన 

వీరపూజ రానురాను ఆ నాయకునిన ండి వానికై [(పాణములిచ్చెడి వీరభటుల 

యౌద్ధత్యమునకు సంకమించినది. కాంము గడిచినకొలది గుంపు నాయకుండు 

మకుటాధిపతియగు మహారాజయ్యును. అట్టి రాజుతోపాటు రాజకీయ పరిజ్ఞానము, 

రాజ్య రక్షణలో న, పమ తత పెరిగాను. రాజ్యమును Ee ee యుద్ధ 

మవసరమయ్యును. చతురంగ బలము_లో. బుద్దిజేవులె న కాల్బంటుల విర 

భటత్యము (పళంసా ప్యాతిమయ్యెును. రాజు సా షాదిర్షష్ట్య్రంచ సంభూతు(డను 

నమ్మకము భారతదేశమందు నెలకొని యున్న క్రై పపంచ పరివ్యా పముగ నన్ని 
[పొచిన జాతులయందును నెలకొని. వాని దై వాంశ నొక్కి వక్కా_ణింప(బడినది_ 

రోమనులలో తమ్ము పరిపాలించు రాజును భగవుతునికంటె నెక్కువగా చూచు 

నాచారముండెడిడి, ఆపే ఈజిపు, డావిలోనియా, పర్షియా దేశపు రాజులు 

దై వాంశక లిగినవారు. యూమ రాజు భగవంతునిచే నంగరాగ పరిలి ప దేహు( డె 

భువికి దిగివచ్చునని యా (పజలు నమ్మెడివాకు. ఆంజ పషననే ఆ రాజు సహజ 

మరణము చెందరాదు. ఆతనికి సంబంధించిన యే చిన్న బాధయేని, ఆపద 

యేని భూమిని వణకించునని (పపంచ పరివ్యా ప్రముగానున్న ఆదిమ జాతుల 
నమ్మకము, వారి యూహలయందు భూకంపములు కలుగుటకు ఇదియొక 

కారణము. రాజు తన (పజల మేలుకొరకు రాజ్య భారము వపాంచుచున్న 

వాండు. దై వశ క్రి సంపన్ను (డైన యాతని నుండి యెట్టి స్వల్పాపరాధములు 

జరిగినను, పకృతి [పకోపించును. (ప్రజలకు నాశనము కలుగును. ఇట్టి 

6. J. G. Frazer-The Golder Bough-Vol.l, 
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విపతునుండి తమ్ముతాము రక్షించుకొనుటకై తమ దృష్టిలో నేకెక వీరు డును 

దె వసమాన(ఈను నెన తమ నాయకుని జివితముశు నియమ కరినము కావిం 

చిరి, ఆవోర విహారములయందు, ఆచార నియమములయందు నాయనకున్న 

నిర్బంధము లిన్నియు నన్నియు కావు. అడుగడుగున గండములతో (గూడిన 

వాని జీవితము క త్రివాదరపె నడక వంటిది. రాజ జీవితమున నిన్ని నియమ 
మలు విధింపంబడియుండుట _పపంచమందంతట నున్నది ఇట్టు జనదృష్షి 

యందు మహావీరులై న రాజులు, తాము యుద్దము నందు పర్మాకమ స్ఫూర్తి 

నెజపుచుండ (గా శతు హ సగత ఖడ్గ [ప్రవిరములచే ఏర మరణము కలుగ 

నిదోో తమ వృద్ధాప్యమునందు (బాహ్మణ కల్పిత దర్భా సరణమున శయనించి, 

ఖడ్గ పయోగమున తమ శరీరము నిచ్చాపూర్వక ముగ చీల్ప్చించుకొని, మరణిం 

చుట కిచ్చగించెడివారు.? 

సా జాద్విష్షుదేవుని యంశముగా నిర్ణయింపంబడి వీర పూజఎందుకొను 

మహారాజు కొలువున నున్న భృత్యులును, వీరులుగనే యారాధింపంబడిరి. వీరు 
జు నెడల విశ్వాసప్యాతులై యాతండే తమ ప్రాణమని వ్యవహరించుచు, తమ 

(పాణార్పణమునకు సైతము వెనదీయక (_ప్రవర్తించువారు. అన్నమ.బెళ్టెడి 
రాజుపట్ల విశ్వాసము ఎెయిపవలయుననియు, యుద్ధమున శతు సంహార ము 

చేయుట వలసి స్వర్ష్మ్మపా ప్రి పియు, రంభా సుకు కలుగుననియు, వెన్ను 

చూపుటకంటె [(పాణము పోగొట్టుకొనుట మానధన్నండు చే మదగిన పనియనియు, 

మన సాహిత్యము నందలి వీరుల గాధలు తెలియజేయును. అట్టి ఏరులను 
యుద్ధభూమికి పంపుటకై వీరపత్నులు వీర కుంకుమను తీర్చి దీవించి యుక్స 
హించువారు క వీరమాతలు తమ బిడ్డల వీరగాథలను వినియు. విజయ విహోర 

ముల నాలకించియు తమ గర్భము, సవఎమయ్యెనని గర్విం దెడివారు- యుద్ధ 

భూమినుండి వెన్నుచూపి తిరిగివచ్చిన భర్తకు మంచము చాటుజేసి నీరు తోఢి 
పసుపు ముద్ద నుంచిన పత్నులును, విరిగిన పాలుపోసి యన్నము పెట్టి వెట 

7. మణిమేఖలై ౫౫111-13- 14_పురమ్-9కి 

6. పల్నాటి యుద్ధము — పే, 419 _ ఎ.డి. 1961 



ఏ రారాధనాంశోములు లివ్ నీ 

కారము చేసిన మాతలునుి) మనకు పఏపచితులు తవ కొడుకు శరిరకుందు 

నో మ సెంగిన ea వెన్ను టులున్నచో, నట్టి వ్యర్థునకు వాలిచ్చి పెంచిన తన చన్ను లను తన 

కోసికొందునని వీరాలాపమ. లాడి, సాయుధయై య.ద్దభూమి కేగి, యచట శతు 

ఖడ్గము చే జర్జరీ భూతశరీరు డై నేలను పడియున్న కొడుకును గాంచి, అతడుపుట్టిన 

ఘడియయందు పొందిన సంతోషముకంటె రెట్టింపు సంతోషమును పొందిన 

వృద్ధమాత కథనము మనకు [కొ తకాదు 10 

వీరులు యుద్దభూమియందు రాజునకు సహాయకులై యుద్ధము చేయచు 

మడియుటకంటె మజియొక విచితపద్దతి |పాచీన కాలమున కాన్చించుచున్నది, 

రాజు తమేమముకొఅకై వీరులై న రాజభృత్యులు ఆగ్ని |పవేశము చేయట, తలతెగ 
వె చుకొనుట వంటి యాత్మార్పణ పద్ధతి _పచారములో నుండెడిది.!! 

ఆస్తే రాజు చనిపోయినపుడు, అతని శరీరముతోపాటు ఖననము చేయ. 

బడుట కిచ్చగించిన రాజభృత్యుల కథధనవాలును గలవు. కన్నడ దేళమున 

నీతిమార్లుని కుమారుండు రెండవ రాజమల్డుండు (A. ls; 907) చనిపోయి 

నపుడు కొందలు వీరులు తామును అగ్ని |పవేశము చేసెర్.12 

ఆతి పొచీనమెన తమిళ సాహిత్యము నందును, ఇట్టి పస క్తి కలదు. 

కొందలు వీరులు తమ్మె లెడి రాజు యొక, 'మేమమున త్రై ఆత్మ త్యాగము చేయు 

టకు మేము ముందనగా మేము ముంపిని పోటి పడసాగిరి నల్లని కురులతో 

గూడిన తమ తలలను ఖండించుకొనుచు, రాజుయొక్క రాజ్యమును, చల్లగా 

చూడమని, భూతమును (నగరమును పదిరక్షించెడి యమానుష శ క్రి) (పార్ధిం 

చిరి.!13 ఈ విధముగా రాజా, శితులై న వ్యక్తులు, ఉత్సాహ పూరిత చిత్తవృత్తి 

9. కాటమరాజు కథ - పే. 21. 58 = ఎ.డి. 195కి 

10. మణిమేఖలై - 

11. Krishna Swamy తి?720228 - South Indian Inscri- 

ptions 

12. Hayavadana Rao — Mysore Gazetteer, 

]తి. శిలప్పదిగారము. 



రక్ గ్ర జానపద గేయ గాథలు 

కలవారె , రాజుకొజకె వీరమరణమును చెందుట యొక కాలమున దేశవ్యా ప్ర 

ముగ కాన్పించును, 

ఇట్టి పరులకు యుద్ధ సమయములయందు (పేరణ క ల్పెంచుటకును , 

ఉత్సాహమును కలిగించుటకును, జానపద కవులును, గాయకులును సిద్ధముగా 

నుండెడివారు. రాజు విజయయాత్ర కేగువపుకు చతురంగ బలమేకాక కవి 

గాయకులును వెంటనుండి వీరగితములు పాడుచు వారికు] దేకము కలిగించెడివారు, 

శాంతి సమయములందు వీరే రాజస్థానముల యందు నెలకొని రాజు యొక్క 

పూర్వికుల వీరచర్మితమును, సాహసాచరణమును గానము చెయుచుండెడివారు. 

సంప్రదాయ సాహిత్యమున కానవచ్చు వందిమాగధ చారణులవలె 'పొరునారు” 

(Porunars) లను వారు, వీరగాయకులె రాజుల నంటి పెట్టుకొని యుండెడి 

వారు. వారు తమ వెంట నొక భేరీని విడువకుండ నుంచుకొని వీరుల నుద్చో 

ధించుటకు గొంతు సారించి యా ఖేరిరావముచే చిక్కు_టాహముల నింపుచుండిరి. 
“నా భేరీ నివాదమును వినిన [పతిసమయమున సీ శతువులు కంపింతుంని” 
కొవుర్ - కిలర్ అను వీరగాయకుండు చోళ రాజయిన నలంక్ - కిలిని |పబో 

ధించెను.14 పాచీన కాలము నందలి వీర రసభరితములై న కథలన్నియు నిట్టి 

కవుల చేతనే కట్టబడి పాడంబడుచుండెడివి. 

జన జీవితము నందిట్లు [వాముఖ్యమును వహేంచిన వీరమునకు, పురా 

గాథల యందే కాక పాచీన మానవువి మతము నందును సముచిత స్థానము 
లభించినది. వీర రసాధిష్టాత అనదగిన దై వములలో నతి |పాచీన కాలమున 
పూజలందుకొన్న దైవము దక్షిణ దేశమున 'మురుగన్* __ ఈయన కురవల 

దె వము వే(టయే [పధానవృ తిగా కలిగిన కొండ జాతుల దేవుండు. ఆటవిక 

మనస్సు, తమ యొక్క మృగయా వ్యాపార లక్షణములను గుదిగూర్చి రూప 

కల్పనము చేసికొన్న దైవము. ఎ_త్రయిన కొండల పెననో, దట్టమగు నరణ్య 

మధ్యముననో నాజు మొగములును, పండెండు చేతులును గలిగిన యీయన 
విగహముండును. ఈయన యాయుధము బల్లెము, ఈ దై వమునకు పీతి 
కరముగా మహిషాది జంతువులను బలి యిచ్చుట కలదు ఈయన చుట్టును 

ఆల్ల(బడిన కథలను, పరికింప(గా, నేదేనొక రాజు, వీరవికమ స్పూ రి కలిగిన 

14. Puram P. §82 



వీరారాధనాంశ ములు వవ్ 

వాడు, అనేక సాహసకార్యములను చేసి జవ పళంస నందుకొన్న 
ణింపంగా నిట్లు జనులు దెవభావనతో కొటదు మండిరనియుకు, హూ 8” 

నాటవిక మెధనుండి యుద్భవమె యవనార్యాం3 మెస 

ఆర్యులు, తమ దేవతల వరుసలో కలుపుకొసిక3. ఈయనను వష 

షాణ్మాతురుని జేసి పార్వతీ పర మెశ్యర పుతుస జేసి, దేవతలకు సేనాదిప i 

గౌరవము నాపాదించి, కుమారస్వామిని గా మార్చిరి ఏమైనను త ద్మైత 

యెన యూ దైవము యుద్ద పి ముడు. పవాాకమ (పదర_కుడు. ౬92 షైన్ 

మానవుని యుద్ధకాంక్షకును, శతు విజిగీషకును చిహ్నమై నిలిచినవాండు 

రాజుకడ భృతికి నిలిచి తమ (బాణమును సెతము పణముగా నొ 

ఏరాచారముశ _పఖ్యాతిగాంచిన వీరభటుల వలెనేమతపరముగా ది చర్యలు శత 

ఖటులును గలరు. మాతృ దేవతారాధన (Mother Goddess Worship, 

యందీ వీరచర్యలు కానవచ్చు విధము ముందు _పకరణమున పరామర్శ్చింపంబడి 

నది. గామదేవతలకు చెల్లించు _మొక్కులలో నొకటియై భాసించిన యీ వీర 
చర్య, రానురాను పీరశెవము ముదిరిన శతాబ్దులలో, వారిచే _(గహాంపంబడి 

మకిలి వ్యా ప్తిగాంచినది. శవము, తాం్మతికత, ఉచ్చస్థి కి నందిన యీ రోజుల 

లోనే భె రవము విశ్యతోముఖమె విరాజిల్లికది కాలాముఖ, కాపాలిక మతములే 
ఖై రవపూజకు [పాధాన్యము నిచ్చిన వనవచ్చును. వామాచార విధానము వలన, 

తాం్యతిక కల్పనము వలన, భైరవపూజ ఘమారమగు కర్మ కాండతో గూడి 

భయదమును, రౌెదస్ఫోరకమునై యొప్పారినది. జానపదుల దెవతలై న పోతు 
రాజు, పరభ్యదుడు, కాలేడు మొదలగుఎాదికి సంబంధించిన రొ దసంబంధియగు 

నంశ యో భై రవారాధన యందు స్పూ ర్రిగొన్నది. మనుష్య నియందు నిగూఢ 

ముగా నున్నట్లు నమ్మ(బడిన యధిమానుష శక్తులను రేపి, యనేక మం తముల 

బలమున, తదధిష్టాన దేవతలు తనకు లొంగునట్టు చేసి, యీ దేవతలే తనకు 

క్రై మోడ్భునట్లు చేసికొనవలె ననెడి యిచ్చ |పాచిన మానవునకుంగలదు. ఇట్టి 

యిచ్చాను సాధించి ఫలవంతము చేసెడి యనేక తుద దేవతారాధనములలో ని 

ఖై రవారాధనము గూడ స్నుపతిన్టితమైనదని చెప్పవచ్చును. దీనికి తోడి జోడన( 

దగినది తాం్యతిక మత విధానము (Tantricism} ఆవ, మహాత్య గాణపత్య. 

ఫ్ 

గి లిమా 

17) 
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స్కాంద, శా కములను _బాహ్మణమతమునందు res లొనర్చుటకు, న్యా 

పంచాయతనమ లు ఎట్టు కారకమ లై నవో, అదే విధముగా వివిధ _పదేశములకు 

(Regions) జాతుఐరు [| 21065) |గామములకు (Villages) చెందిన 

జానపద మత పూజా విధాముల కొక రూపము నిచ్చి వానిని వె దికమతమున 

విలీనమగున ట్లొనరిన |పతివష. తాంత్రిక మతమునకు చెందినది. తాం తిక 
య 'ఒ 0 అ 

మచ్చ సితియందున్న 11-!లి శతాబుల మధ$ః భాగమున వీరభ దారాధనము 
wo ద లి 

ముమ్మరముగ నుండెడిది. శివమానసపు తుండైన యీ దేవు. డాయన కోపా 

విషండె న యెడ జనించెను గాన, వట్టి కోప, భయ, రౌ దావేశములకును, seg 
(©) క 

మునకును నాయన యా శయభూతు(డయ్యెను. మహారాష్ట్ర మందలి మల్దారి 

మారాండు(డు, ఆంధ దేశమందలి మెలారదెవు(డును ఈ ఏరభ్యద |పతిరూపము 

లయను. బళ్ళారి జిల్లాయందలి “మెలారు"న నెలకొన్న వీరభదునికే త 

నామమును, నీయన పాదారాధకులకు మెలారు భటులను పేరును, సంక మించెను, 

వీరు వీఠరరస (పతీకలన నొప్పును. 

మన సాహిత్యమునందు మెలారు భటులను తొల వర్ణించినవా(డు క్రీడా 

భిరామక ర], స్కాందపురాణము నందు మెలార దేవుని మహాత్మ్యమును చెప్పుచు 

మెలార ఖండము కలదు. వీరత్వ (పతీకలైన మెలారదేవుని భటులు సాహసము 

మూ ర్రిగొన్నవారు. ఈ సాహస కార్యాచరణము పీర శె వము వ్యా ప్రి కాంచిన 

నాటనుండియే యాంధమున మిక్కిలి _పచారములోనికి వచ్చినది. గండక తెర 
లకు తలలిచ్చువారు, చోద్యంపు గుండాల జొచ్చువారు, గనప పాతర్లలో నుట్టి 
చేరులు గోసి యులుకువారు, గాలంపు కొంకికి కంకాళ చర్మము (గుచ్చి యుడు 

పధి నయ్యెల లూగువారు, కటికి హొన్నాళంబు గండక తెరపట్టి మిసిమి-తులుగాక 

[మీంగువారు, కీళ్ళ సందున నార సములు గూర్చియు, ఎడమ కుడి యజచేతులలో 

హారతు లిచ్చియు, మైలారదేవుని యర్చించిన వీరభటులు వల్లభామాత్యుని దృష్టికి 
వచ్చిరి ఇట్టి ఆత్మపింసా (561 immolation) [పతిపాదక చర్యలు IS 
శెవ మభివ్వ ద్రి నందిన నాటినుండియు శిష్ట సాహిత్యమున కెక్కి, నాగరకుల 

దృష్టి నాక ర్లించినను, ఇట్టివి జానపద |పీతికరములగు చర్యావిశేషములనియు, 

పప తాన్ ue 
15. వలభాషూత్వుడు = | కీడాభిరామము _ 
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ల : [(గామదెడదతల' జొతి 

క్త. mr సిష్ట్టవైలుటి, నిప్పులు దొకుు-ట, రడ తియ్ తోయ కని 

గించుకొని ర క కమును క మలచూమట, వంటి ఏరచర ల పస క్తి యనేక చా పక 

గేయ ఖా గలదు, ఇట్టి సాహన కార్యాచరణ మె, వారిచే నామోచింపంబడి 

యాచరింపంబడి, పెట్టాతా్రన కష మరియొక ప కాగలిగినది సాహసోపేక 

కృత్యములను సిర్వపాంచి పాణముల ను బలి ఇ పెట్టు, మట జి చర్యలపై 

గల మోజువలననే పహ ఇ ఆయా చర్యలను టం, క న్... వాత 

కొనుట కారంభించి యుండవచ్చును. సంవత్సర ము మునకో, 

యొకపరి, కీర్రికాయులై న వీరులను పూజించు కార్యకలాపము, చనిపోయిన 

వారిని స్మృతికి దెచ్చు కొనుట కేకాక + (బతికి యున్నవారి దిలో నావేశో 

(వ సోదిబేసి ష్ణ కూడ నుద్దేశింప(బడెకు. ఆం| ధి దెళశమున “విరాచరణ స్త్ర 

మనుపేర నీ వీరారాధనము 12, 18 శతాబ్దులలో ముమ్మరముగా. జరుగు 
చుండెడిది, శరీర ముల నర్పించిన భక్తు స్మృతిచిహ్నములుగా ఏీరక ల్రులు ఆంధ 

మందంతటను వెలసినవి. కోటి పరిసర [గాబుమైన కొక్కుపాడు గామదేవత 

యగు చాముండేశ్వరి కోవెల యెదుట వీర గల్లులు కలవు. కుడి చెతెలో తన 

తలను నరికి కొన్న ఛురికయు, ఎడమ చెతి యందు తచ్చిరమును, | గహించిన 

విగహమిఏ. పెననా వీరుండు లింగైక్యము చెందె ననుటకు గురుగా కెవ 

[పతీకము కలదు. మండపాల వీధిలో నొక వీరుడు తన తలను వెకుక నుండి 

నరికి కొనుచున్నట్టు చితింప(బడినది. మజియెకటి ఎడమ చెతితో శపథము 

(గహించుచున్నట్టును, కుడి చేతనున్న ఖడ్గముతో కుడి రెట్టను కోసికొనుచున్న 

ట్లును చితింపంబడినది. మూలప్పెట స్వర్ణాల చెజువు కలుజునకు దక్షిణముగా 

నొక వీరశిల కలదు. అందొక వీరుడు బల్రము కొనపై ఆజ చేతిని ఓ త్రి 

ఆ మలుకును వంచివేయుచున్నట్టున్నది ఇట్టి ఏరశిలలు మల్టామునందును, 

నెల్లూరునందును, విరివిగా కన్పట్టును, బిల్లా పరిషత్ పురావస్తుశాల యందు 

భ|దపజుపబడిన వీరశిలలలో [కీడాఖిరామమున వర్ణింపబడిన కరవాడి యలుగుల 

గనప పాతర్లలో, “అను వర్ణనకు సరివచ్చు మెలార పీరభట శిలా పతిమ 

కలదు 16 ఆరే నల్గొండ జిల్లాలోని (తిపురాంతక మున, వరంగల్లు రోను, పల్నాడు 

16. Annent Nellore. 

రెండు మూ శేండ్తకో, 
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నందును, ఇట్టివి పెక్కు. వీర శిల లుద్ధరింప(బడినవి 

పీరులై యారాధింపంబడుటలో కేవలము నిజబాహుబల పదర్శనము, 

యుద్ధ భూమియందు పాణత్యాగము, మత పరముగా తన దేవుని యెదుట 

(వాణార్చుణము చేయుట, వంటి యంశములే కాక మజియొక విచితాంశ ము 

కన్పించుచున్నడి. కోపావేళమున, తమ , పకికక్షి పె పగతీర్చుకొన నెంచి ఎదుటి 

వాడు తమకంచె బలవంతు.డగుటచేత స్వనిధనము కావించుకొని వీరులుగా 

వెలసి పూజలంచుకొనుట గూడ జానపద కధలలో కాననగును. జకజీవితమున 

పొతుకొనిపోయి (పశంసింప( బడుచున్న యిట్టి గాధలను Whitehead, 

Elmore లు ఇరువురును లెక్క-కు మిక్కుటముగా సేకరించిరి.17 

1. ఒక రాజు చెటువు (తవ్వించి |శామికులకు బంగార మిచ్చెదనని 

చెప్పి వెండి యిచ్చెను. అందులకు వారలిగి రాజు నదుట తమ 

గొంతులను కోసికొని వీరులై వెలసిరి. 

2, ఒక రాజు సేనలోనున్న మాదిగలు యుద్ధమున నసామాన్య పరా 

[కమ [పదర్శనము చేసి రాజునకు జయమును సంపాడించి పెట్టిరి. 

రాజు వారికి వీరుల కీయవలసిన గౌరవమర్యాదల సియకపోవుట 

వలన కినిసి, రాజు నెదుటనే కంఠము లు తరించుకొని మడసి వీర 

శనిలలె రి, 

పురుషుల విషయమున నిట్టి చర్యలు జరిగినట్టు జానపద గేయ గాధల 

యందు తీర్చి దిద్దంబడిన పొలకువలు కాన్సింపక పోయినను, త్ర మఠ ముతో నిట్టి 

సంఘటనలు జానపదామోదమును పడసినవి ప్రలు ఆన్యాయమునకు నత్యా 

చారమునకు బలియె (పాణత్యాగ మొనర్చిన పట్టున (వీర రాజమ్మ కథ) ఇత 
రులచేత చంపబడిన యప్పుడు, (లక్ష్మమ్మ కథ, పొదిలమ్మ కధ) తామై 
స్వయముగా సహగమనము చేసిన యప్పుడు, (కామమ్మ కధ), ఆ న్రీలు సతీ 
“లె వెలసి వీరులతో సమముగా పూజలందుట మూ గెయగాథలయందు (పము 
నన mr 
గ White Head, The Village Gods of South India- 

Elmore. Dravidian Gods in Modern Hinduism. 
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ఖమై నెగడినది. యుద్ధ భూమియందు శ తుఖడ్డ _పహారముబే మృతినొం దక 

పోయినను, పరిస్థితులను బట్టి పాణములను తృణ|పాయములుగా నర్చించు నిజ్లై 
యు — రు 

చేష్ట యొక విధమగు వీరత్వ (దర్శనమే యనుట సమంజసము, 

వీరారాధనకు మరియొక కారణమును చెప్పుకొనవచ్చును. జానపదుని 
మనస్సులో నాత్మారాధన (Animism) దశ గడచి మనుష్యుని 

బోలిన దైవ రూపకల్పన యేర్పడిన వెనుక, నట్టి దై వము యొక్క. నిర్దుష్ట 
రూపము కలవాడును వానివలె నభౌమమమైన శక్తి ప్రపత్తులు కలవాడును, 

లేదా అట్ట దెవముయొక్స సహాయ (ప్రపత్తులు కలవాండును, అయిన ఆదర్శ 

మానవుని రూపకల్పన జరిగినది ఆ మానవుడు సకల సుగుణో పేతుండును, 

సాహసవంతు.డును, విరత్వమునకు (పతీకయునై , చప కార్యాచరణము 

నందును, తల పెట్టిన పనిని దిగ్విజయముగా కొనసాగించు టయందును విజయియె 

శోభించెను. ఈ వీరచర్యల పాబల్యమును, (పాముఖ్యమును జానపద 

కథాంశమునందు పురాగాథల నుండి స్ఫూర్తి నందుకొన్న వే యయ్యును వీని 

విజృంభణము ఆత్మారాధన దశ గడచిన వెనుక జరిగియుండవచ్చును. 

డ్ 

ఇట్టివన్నియు జానపద కధాంశములుగా నమరుటకు (వాతిపదికగా 

సిలుచునది మతవఎ వీరశె వము విజృంభించిన తొలి రోజులలో 

తన్మత ।_పచారమునకై శివమహాత్మ్య్య [పతిపాదక ములును, శివభ క 

గాడ మానస (పదర్శకములు నగు కధ లెన్నియో జనించినవి. ఆనాటి పిచ్చు 

కుంట్లు, యాతా సందర్భమున సీ కధలను చెప్తుటకుందారమడుగు కొనెడివారు 

ఇందలి భ కుల దయా, దాన ధర్మ పారముల పన క్రి చుట్టును ని కధలల్ల(బడి, 

వారికి ఏరశె వ గత మైన గాఢ నిష్టను తెలియంజేయుటచే నీ జంగముల కధ 

లన్నియు వీరగాధలే యనవనొప్పును. బసవపురాణము నందు చెప్పబడిన శివ 
భ కవరుల గాధలన్నియు నాం|ధ దేశపు నాలుగుమూలల యందును, బుజ్జకధలుగనే 

కాక, కలుపు పాటలుగ కూడ పాడ(బడుచున్న వి 18 

18. కర్నూలుజిల్హా 'బోయిరేవుల' యందు భల్హాణరా జు కధ, సురాభాండేశ్వర 

కథ (సూర్యభాండవ కధ్య, సిరియాల కధ, కలుపు పాటలుగాకూడ 

పాడంగా నేను (వాసికొంటిని, 
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వీరగాధలలో నొక విశిష్ట స్థానమును పొంది, శ్రీనాథుని వంటి పండిత 

కవినిగూడ సమాకర్షింపగలిగిన పల్నాటి వీరచరిత మీ గాథలలో న్యగగామి 
కా(దగినది. పల్నాటి పీరచర్మితయు, కాటమరాజు కథయు జానపద గేయ 

గాధలయందు నెన్న (దగినవి. ఇందలి కథాంశము, ఓక  జాతియొక. పురా 

గాధలలోని క ధాంశమువటె పూరిగా, ఊహాకును, కల్పనకును సంబంధించినది 

కాదు. ఇందు చార్మితక సత్యమున్నదను విషయమున నెవ్వరికిని సందేహము 

రాదు. కొని యీ చరితను ఇ వమిత్తమని స్పష్టముగా నిర్ణయించుట యెబ్దు + 

12వ శతాబ్ది యు తరభాగమున మత విషయక స్పర్ధలను మూల కారణముగా 

గొని పల్నాటి యుద్దము జరిగినది. కాని ఈ మౌలిక కారణమున క పధాన 

తయు అట్టి యుద్ధమున పాత వహించిన వీరుల సాహస న్ఫురణకు [ప్రధాన 
తయు నిచ్చి జానపదుండీ గాథ నాదరించి దీవిపె మోజు పడినాండనుటటో 

విపతిప త్తి లేదు.  బజీవరక్ష తిమ్మన యను వాండు ఏరస్మృతికై సీమ (బహ్మ 

నాయని కుంతము ఉజికచోట మేడ నిల్పి శాసనము చేయించెను.!9 శానన 

ఫలకము పె కొందరు వీరుల వ్మిగహములు చెక్కబడి కింద పేర్ణు [వాయ 

బడినవి. అవి పినమలిదేవరాజు, మలిదేవరాజు, సీలమ నాయు-డు, పెద మరి 

దేవరాజు అనునవి, ఈతడిట్లు శాసనము వీరపరముగా వేసినాండనగా, నిది 

వారి వీరగుణ మగ్గింపయడుటకేగాని యానాటి చర్మితాంశములను తడవుటకు 
గాదు. పల్నాటి యుద్ధమున నిరు కక్షల వారికిని జరిగిన యుద్ధమున నాయా 

వరులు (పదర్శించిన పరాక్రమ వైభవమును, కఓడినవారు చిందించిన ర క 
సింధూరము తో పాటు విజేతలయినవారు చాటిన అనన్య పౌరుష బలదర్పములును, 

జానపదుల మనస్సు నాకట్టుకొన్నవి. అందువలన జానపదులు వానిని కై గట్టి 

కాలికి గజ్జి కట్టుకొని, పలవురిముందు తమ హృదయగతావేశములను చాటు 
కొందురు. మనకీనాండు లభ్యమగుచున్న యే చార్మితక గేయ గాథను 
చూచినను, అందున్న చర్చిత సత్యముయొక్క_ స్వరూపమిదియని స్పష్టముగా 
నిరూపించుటకు వీలుకలగుటలేదు. అందుకు కారణము అందు వీజపాయముగ 

నున్న వాస్తవ ఘటనతోపాటు, ఆతి వి సరరూప రమణీయములై న యద్భుత 

కల్పనలున, అభూత విషయములును, చేరుచుండుటః అట్టు చేరుట, ఆదిమ 
పాపాన eal 

19, South Indian Inscziptions ౨ Vol, 10 - P, 585, 
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మానవమేధా సంబంధియగు విషయము. ఒక సంపదాయము ననుసరించి, 

ఒకొక). జాతియొక ). పురాగాధాకల్పన మెట్టుజరుగునో, అదే సం' పదాయ ము 

ననుసరించి, యా జాతియొక ,_ (పాచీన దశకు చెందిన సనా పటిమ అకు 

స్యూతముగ నాజాతియొక్క_ జానపద వాజ్మ్యయమును భూషితముగ చేయుచునే 

యుండును కాలమెంత యతి కమించి వను, సమకాలిక [ప్రపంచము నాగరకత 

వె పున కెంత పురోగమించుచున్నను, ఆ కాలముగాని, నాగరకతగాని, తమ 
పూర్వులవలె యోదించుట కలవడిన జానపద మెధపై తమ (పభావమును 

చూపింపంజాలవు., సమకాలిక సంఘటనలను కేవలము గేయగాధా వస్తువుగా 

స్వీకరించువర కే వాని యా ప్రికాని, అట్టివి చరి తాంశములనియు, నట్టి చరిత 
భా వికాలమువారికి, భూకకాలమలోనికి దారిచూపు సోపానశేణి వంటిదనియు 

వానికి తెలియదు కావున నిట్టి గేయగాధల యందస్పష్టముగా నుండు చరి తాంళ 

ముల కొక నిశ్చితా కారము నిచ్చుటకు _పయత్నించుట ఫలితమంతగా లేని పని. 

కాని జానపద మేధను [పభావితము చేయుచున్న _ పురాగాధాంశములు 

(Mythical Aspects) ఇట్టి వీకగీతములందెట్టు పొవగంబడి లభిఐంచునో 

గమనించుట కివి మిక్కిలి యుపయోగపడును. 

వీర [ప్రధాన కోధాంశము కలిగన జానపద గయగాథలు తెబముంగునందు 

కోకొ లుగా కలవు. ఏ భాష యంద్దె నను ఇవి విరివిగా డొరుకుషకుపలో సంది 

యము లేదు. ఈ కథలను కట్టుటలో జానపమని మనస్సు ఆలోచించిన తీరును 

బట్టి, యిట్టి కధల “నమూనా” లను (Motifs) డక నిర్దత సంఖ్యకు కుదింప 

వచ్చును. 

1. వాంఛిత కార ్యసిద్ధిక్రై కంకణము కట్టుకొని, యెన్ని యొడుదుడుకుల 

నేని సహించి నాయకుడు చివరకు విజయము నందుట 

2. నాయకుడు, తానన్న మాట నిలుపుకొనుటకై పరీక్షలకు ఆగి, కష్టముల 

కోర్చి, చివజకు బుధజన [ప్రశంసా ప్యాతుండగుట. 

విజయము నందుట్ల, 
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4. అవివాహితుడగు నాయకుడు, తాను పేమించిన పడుచును పొందు 

టక బహు శ్రమలకోర్చి, [వతిఘటిత శక్తులను లొంగదిసికొని, 

వాంఛిత ఫలమును పొందుట. 

లలన [పధానములె న యే జానపద గాథలయందలి కథాకథన పద్ధతిని 

పరిశీలించినను పైన పేర్కొన్న నాలుగు విభాగములలో నేదే నొకదానికి చెందక 

తప్పదు. 

ఇట్టి గాధలయందు, సమకాలిక సంఘస్వరూపము, మతనియతి, యచ 

టచట క స్పించినను. వానినిమించి జానపదుని యూహ యొక్క పారమ్యము రూపు 

కట్టిన యభౌమాంశములతో(గూడిన కథాకధన విధానమే _పముఖమై నెగడును. 

అట్టి కల్పనలకు [పాచీన మానవ మేధా పరిణామ కమమే ముఖ్య కారణము. 

అట్టి కల్పిత వీరగాధలలో నభౌమ గుణ సంకలితములె న జానపద గేయగాధ 

లను మొదట విచారింతము ఈ కోవ [కిందికి వచ్చు గాధలలో మొదట నెన్న 
దగినది కాంభోజరాజుకధ. దీనినే ప ర కధ యని పిలచుటయు కలదు, 

జానవపదగాథ బిట్టుండి తీరవలయునను (ప్రత్యెక నియమమును, రూప నిర్ణ 

యమును లేకపోయినను, అనేకానేక గాధలను పరిక్లీలించుట వలన నీ గాధల 

నిర్మాణ వె ఖరినే కొన్ని “మూసలిలో నమర్శుటకు వీలున్నది. అట్టు నమూనాలు 

(Motufs) గా నిమిడిపోవు కధలు నిస్సందేహముగా, |పాబీనమగు పుట్టుకను 

కలిగినవనియు, సరికొ త్త కధాంశము కలిగినవి, ఆధునికములని నిర్ణముంప 

వచ్చును ఆ దృష్టితో చూచినచో నీ కాంభోజరాజు కధ మిక్కి- లి ప్రాచీన 

మనియె చెప్పవచ్చును. 

1. వాంఛిత కార్యసిద్ధికె కంకణము గట్టుకొని యెన్ని యొడుదుడుకుల 

నేని సహించి నాయకుండు చివటీకి విజయము నందుట యను విషయమే కాంభోజ 

రాజుకథ యందు (పధానముగా మలచంబడినది. ఇందు, కథానాయక త్యము 

వహించినవాండు, కాంభోజరాజు కొడుకు శరాబందిరాజు. ఈత(డు పరమేశ్వర 

_(పసాదము వలన, భర్తచే నరణ్యములయందు నిష్కాసితయైన మాణిక్యాల 
దేవికి, జసించెను. పెరిగి పెద్దవాండై , తండి వీపున రాచరణము లేచి బాధపడు 

చున్నాండని విని, మందుల వాని వేషమున రాచనగరిశకేగెను, తండి వణము 
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సగము మాన్ని, మందు తన కడలేక పోంగా, దానిని సాధించుటకై పోవును, 
దారిలో రాక్షసులు పెంచిన కన్యను రత్నాల గంధిని పెండ్లాడి, యామె యిచ్చిన 

కీలుగుజ్జము నెక్యా- సముదాల యొడ్డునకు పోయెను. అచట కొలువె నె యున్న 

వీరభ, దుని _పసాదము వలన యోజన గంధిని వివాహమాడి యామె కడ నున్న 
“నిర్మలము” ను మందును సాధించెను, దారిలో, అ మందును సాధించుటకై బయలు 

దేరి బోగము రంగసొనికడ బంచీలై పోయిన యార్లురు సవతి యన్నలను విడి 

పించుకొని, వారిచే మోసమున చంప(బడెకు కాని తిరిగి యోజగంది యొషథధ 

విజ్ఞానమువలన _(ఒదికి తండి కడకు చేరి వానిని నిరోగుని జేసి తల్లిని తం|డిని 

కలుప(గలిగెను. ఇచట *శరాబంది యొక ,_ నాయక లక్షణమును, వీరత్య 

స్పూ రిని, (పతిమ్టాపించుటకై యాతని తలిదండుల దీనదశ కారణముగా 

[గహింపంఎడినది. అతండెదుర్కొనిన యాపదలు పడిన బన్నములు నన్నియు 

వీరము నుద్దీపింపంజేసినవి. ఈ కధతోపాటు పె విభాగములో చేర్చ(దగిన 
కథలు బాలనాగమ్మ కధ, శివకుమారుని కద, బాలవర్దిరాజును, నివకుమాధు( 

డను పోలికలు కలిగిన వీరులు. బాలవద్దిగాజు త ల్రిని చెఅనుండి విము క్తురాలిని 

చేయుటకై తన పరా కమమును, అత కార్య దీక్షను వెలువరింప(గా శివ 

కుమారుడు త ల్లి కోరిన వస్తువులు తప్పి యామె కిచ్చుటుకై విడంబించెను. 

ల. రెండవ రకము, నాయకుండు తానన్నమాట నిలుపుకొనుటకై_ పరీక్షల 
కాగి కష్టముల కోర్చి చివజకు బుధజన [ప్రశంసా లో వొాతుడగుట. ఎన్నియాపదల 

కైన నొ వత్స; చివణి వజుకును పట్టిన పట్టు విడువక, అభిహిత కార్యాచరణము 

నందు విర వైఖరిని దాల్నుటయను నదియు నొక విధమగు వీరమే. దీనికి 

సంపదాయ సహత సాహిత్యమునుండి చక్కని యుదాహరణము సీయువలయు 

ననినచో, హరిశ్చం దోదంతమును 'పేర్కాానవలయును. ఇచట హరిశ్ళం[దుడును 

విశ్వామ్మితుడును, నాయక పతినాయకులు. _ వీరిరువురికిని మధ్య యుద్ద 
పరికరములతో _పత్యకు యుద్దము జరుగక పోయినను, అభి పాయగతమగు 

స్పర్ధవలన [పచ్చన్న యుద్ధ మార ౦భ మైనది. నాయక హృదయగతమగు ధర్మ 

నివిష్టమగు నుత్సాహ మే యిచటి వీరమునకు స్థాయి. ఈ కథతో, పోలికలు 

గలిగిన జానపదగేయ గాధలను గలవు. అందు తొలుదొ ల్ల పేర్కొనందగినది 

“యీదెమ్మ కధ.” ఈ కధ |పసంగవశమున “మా తారాధనొ యందు 
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పేర్కొానంబడినది. ఇందలి నాయకుడు స్రీ గర్భమనందు బుట్టని మాంధాత, 
యువనాళ్వుని పుుతుడు, మాంధాక జనన గాధ పురాణముల యందును 

(పసిద్ధమే20, త్రీ గర్భమునుండికాక , ఆయోనిజులై_ మానవులు జనించుట యను 

నంశముయొక్క_ కల్పన మిక్కిలి |పాచీనమెనదిగను, పాజ్మానవ మ స్తిష్క. 
జసితమైనదిగను నెంచవచ్చును. అట్టి గాధలు జానపదులలో నెన్నియేని 

[పచారమందు కలవు?!. మ ఖ్యముగా కొన్ని కులములు, తెగలు, వారి వంశము 

నకు జెందిన మూల పురుషుని యుత్పత్తిని గూర్చి చెప్పునపు డిక్తైు వానిని 
అయోనిజునిగ వర్ణింతురు. అనగా నీ యంశము నిశ్చయముగా పురాగా 

ధాంశము. ఇట్టి యంశమును పురాణములును బహుముఖములుగా స్వీకరించినవి. 
[దౌపది యగ్నికుండమున బుట్టినది సీత నాగేటి చాలునందు దొరికినది. వాల్మీకి 
పుట్టయందు. బుగ్భైను. వశిషఘ్టండు కుంభజుయ అగస్తుండు నతి. సకల 
సృష్టికిని కర్త యైన కమలాసనుండు విష్ణునాభి యందు జనించెను ఒక్క 

క్కు జాతి యొక్ళ్క- సంపదాయ సాహిత్యము, అది నేర్చిన బుద్ధి కౌశలము 

వలన, దానికి గల నాగరవత ముక విన్నాణము వలన నెన్ని నాజూకు 

తనములును, ఎంత పరిణతోహలను చూపినను, ఆ జాతుల యొక్క 

అనాగరక వాజ్మయమునందలి కధాంశము మాత మొకే విధముగ నుండును, 
దీనిని బట్టి _పాజ్మానవుని బుద్ది సాధించిన పద్ధతి యింమమించన్ని దేశముల 

కొక కే త హోదాహ es నిరూపించుటకు వ ఇంతకును మాంధాత 

అయోనిజత్వము పురాణములందు కాన్సించినను, ఆది జానపద కథాంశము గూడ( 

గావున యట్టి యంశము చుట్టును క థలల్లుటలో జానపద కవికి, “ఎజువు తన 

మంట గట్టుట” కాస్కారము లేదు. 

మాంధాత గొప్ప వీరుఃడు. దేవతలతో తన పరాక్రమమును తై పారు 
వేసికొన జూచిన సాహసి ఈశ్వరుండు వచ్చి సంధి (ప్రయత్నములు చేసినగాని 
తన వికమ సంరంభమును మాననంతటి తీవ (పకృతి కలవా(డు, అట్టి రాజు 
టు సత భూ :భోంతర ములయందు తన కెదురు లేదనిపించుకొని | కొలువు 
తీరి యున్న పుడు, [పధానులు రాజును సంబోధించి. 

౨0. వ్ష్ణు పురాణము-ఉ తర రామాయణము 

ద]. ఎల్లమ్మ క్ కమ్మవారి పయకి కధ, మాహురమ్మ కథ మొ, 
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“ఇటు విను మాంధాత జనపాల తిలక 

కడలేని విధి కడు ఘన మందురయ్య 

ఉ తర కాంభోణి ఉబికి ఏర మహంకాళి 

శివాదేవి శామంతి కుందనపు శిత్తాల పట్నాన ఉన్నాది 
అనంత కాలాలవాటి ఆకాల విధి యనె శక్తి 

ఉసి కెతత్వము ఆవల ఉమ్మతత్వము 
ఉమ్మ తత్వం ఆవలకొ త్రం 

నిప్పుల సముదము-నీళ్ల సమ్ముదమును 
పాల సము[ద మని యేటి భగిరధియు 

కచ్చకో రెంద ఆల్లు దామర 

కలమెలగి యున్నాది కానరాకుండ- మనమగిరి 

కొండలు మహమ్మెరువులు దాటి- హేమగిరి 

దీపెంతాల జీవి గడ్డ న- ఏడా కులు మ్నరికింద 

యేడాకుల దోతానం బరుసుకోని- కొంది 
రాజుల శిరస్సులు దెగబార నరికినాది 

కాదన్న రాజులబట్టి కంచాన మంచాన ఎడ 

వాపినది. లేదన్న రాజుల లేమిడి జేస్తున్నాద 

తూర్పున సుల్తాండ్డు, పడమట భల్హాండ్రు 

ఆ భీర్లు గాంభీర్లు _ముఖా 

మూడు కండెల రాజుల-కంటిలో పులే 

నెరుసు నన్నాడి. ఎనున ఊండే గాలాన్న 

న్నాది-పక్క_న ఉండే రణాసురియ నన్నా 

ది-అటువంటి ఘనశ క్రి వత్తి లేక 
తెలం లేక_ఆఖండ వీర జనదాతై. 

ఏనూరు కోట్ల భూమండలంబుఎలుగు తు 

న్నానె కొలిచిన రాజుల కొంగున బంగా 
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అసి చెప్పెను. 

జానపద గేయగాధలు 

రమిసూ ఉన్నా ది. కొలవని రాజుల బట్ట 

చక్రు డార్ప్చన జేసూ ఉన్నాది,” --- 
er a 

“రే మంతి శేబరా-రాజ |పధాని 

సభలోన ఆడదాన్ని సాటి దెచ్చితివి 

సబుకుల వేయింతు _సిసుమనెదాన్ని 

ఆడుప వాని కాల దాన్ని గట్టించి 

వీధిలో వేగింతు ఇల కంపటిల్ల 

అని, “ఆదు దె వము, తొత్తు 

అది యనగ నెంత” యని 

శ కి బొమ్మను చేయించి 

““మ్పేదుగ కాల గట్టించి, కొట్టింపగా, అమ్మవారికి ““యారగొలంతో 

దెబ్బ యీపున దేత''_అప్పుడు శకి రాజుపెకతి గట్టి, 

“ఎంట బడి రాజ్యంబు ఏక తొలగింతు 

పంట విషములు బట్టి పద్మాక్షి విధియు 

మన్నీల నురుమాడిన మాంధాత సిపుడు 

పనిబడి మాంసంబు పట్టి తరిగింతు 

బ(దెశి ఆయుధాలు పట్టిన చెతుల్ల 

కొడువలి బట్టించి కూలి చేయింతు 

చెట్టికి నకినిచ్చి చెడి యటుబోగ 

పట్టి ఉసికా రోన మట్టుదు వీన్ని 

అయో్యోధ్య ఓక తెరువు ఆలి ఒక తెరువు 

తనయులు ఒక తెరువు తాను ఓక తెరువు 

ఇద్దరి కొమాండ్ర నిటుశటు జేసి 

మద్ది చెట్ల కింద మట్టుదు ఏన్ని” 
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యని పంతము పట్టినది. ర mm కల యాదమాడి, యాతడు 

తన సర్వ్యస్యమును గోలోయు యాలు ఓడ్డలతో నతు కనును చసినరి: 

ఆడవిలో సెట్టి నొకని కల్పించి, వాని యాదరమున నకల ప 

నుండి రాజు గహించి, యనుభవించునట్టు చసికదీ 

ముల కొజకై రాజును నిలువరింప(గా, రాజు కొడవలి చేబూని 

వచ్చెను. కూలి తెచ్చుకొనుటకై రాజు భార్య విమలాం% సెట్టి క 

నాత( డామెను బలాత్యారింపటోయెను . ఆమె ప తి చత యగుటచే చేరువనున్న 

టోషాణపు పెట్టెలో చేరి తలుపు వెచుకొని భ కై స్పర్శవలవగాని యా 

మూత విడకుండునట్టుగను అది నిప్పున కాలకుండ సిట మునుగకుండ నుండు 

నట్లును కట్టడి చేసెను. భార్య జాడ తెలియని రాజు చింతా కాంతు(డై తన 

మురువురు కొడుకులను దీసికొని పోవుచు దుధ్యనొక యేరడ్డము రాగా దానిని 

ఒక్క-పరి బిడ్డలతో దాటుట కష్టమని [గహించెను. అంత ౭ ఒకనిని ఈవలివై పున 

చెట్టునకు గట్టి, ఒకనిని గొనిపోయి యావలి వైపు చెట్టునకు గట్టి మఅల రెండవ 

వానితో నేరు దాటవచ్చుననుకొని యేటిమధ్యమునకు వచ్చిన రాజును ఇసుకదుమా 
రముకల్పించి శ క్రి అందు పూడ్చివై చెను. రాజూ పురాణముల యందలి నలమహాో 

రాజువలెను హరిశ్చాందుని వలెను నరణ్యముల యందష్ట॥ ష్టములు పడుచున్నను, 

శ క్రియొక్క_ పరమోత్మ్య్యష్టతను ఆంగీకరింపలెదు. అడుగడుగునకును * ఈదెమ్మ” 

నా పారమ్యము షస గ నిన్న సుఖపెటదనప యాళ్ల చూపించుచున్నను టే 

రాజందులకు లొంగలేదు. చివరకు రాజు పర మెశ్వరుని _పార్ధించుటయు, నా 

స్వామి వెనుక తాను మాంధాత కిచ్చిన మాటను పురస్కరించుకొని, యాతనిని 

సెకత సమాధినుండి యుద్ధరించి కరుణించుటయు జరిగెను. ఆంత విధియు 

చేయునది లేక రాజుతో రాజీపడి, యాతనిని భార్యాపుత సమతునిగా, నాతని 

రాజ్యమునందు |పతిష్టితునిజేసి శుభము లిచ్చి యాదరించును. ఆ విధముగా 
మాంధాత, శక్తిపై విజయమును చాటి నాయకుడై పఏఠరరసమున కాలంబన 

(పాయుండయ్యెను. ఇందు సంప్రదాయ సాహిత్యమునందలి జయ పదాపురూరవుల 

గాథయొక్క్ల ఛాయలు కాన్పించుచున్నవి. రాజు జూదములో నోడుట, అరణ్య 

మున నష్టకప్టములను పడుట, పరిక్షల కాగి చివరకు విజయము కాంచుటయను 

క ధనపద్దతి జానపద బుద్ది జన్యమగు కల్పనాసరణి యగుటలో నాశ్చర్యములేదు. 

నలకధ, స హరణక ము ఆాబరీషుని కధయు, రుకాంగద కధయు కొంత 
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వరకు సిరియాళ కధయు నిబ్ది వె. ఆ విధముగా నాలోచించినచో భారతము 

నం దుపాఖ్యాన రూపమున వెలసిన నలకధ, హరిశ్చుంద గాధలకు మూలము 

జానపద బుద్ధియే యనవలయునని మనసు కలుగుచున్నది. 

ఏ. ఈ వీరగాథా నిర్మాణమునందలి మూడవ పద్ధతి, నాయకు(డు తన 

శ తువుపె పగ తీర్చుకొన నిశ్చయించి తన్నిశ్చయ సాధనకై విడువని పట్టుదలతో 

[మించి సాధించుట - ఈ విభాగము (కింది. కించుమంచు చార్మితక గాధ 

లన్నియు వచ్చిచేరును. తమ కన్నుల యదుట జరిగిన చరి _(తాంశమును క గట్టి 

పాటలు పాడుట జానపదకవికి సహజ మేయెనను, అట్టి క ms. నిజ 

స్యరూపము స్యల్పమును, దాని చుట్టును ఆల్హ(బడిన కల్పితాంశముయొక (= పరి 

మాణము అధికమును నై యుండుట, ఏ చార్నితిక గేయగాధ యందై నను మనము 
గమనింపవచ్చును. చార్మితక వ్యక్తులు నిజజీవితమున నామాన్య మానుష గుణ 
ములు గలవారే యెనను, జానపదుని కల్పనయందు వారికి అతి మానుష శక్తు 

లాపాదింపబడుట  కాన్పించుచున్నది. సత్యాంశమును ఉన్నది యున్నట్లుగా 

కథనముచేయుట యందాస్థ చూపని జానపదకవి, దానికి చిలువలును పలువలును 

గూర్చి అద్భుతావహమగు. నంశముగా మలచి జనరంజక మగునట్టుగా దానిని తీర్చి 

డిద్దుటయందు (శద్ధచూపును. అందువలన నీ గాధలు కేవల న మ్మాతమె 

అ జనమానసముల నద్భుత అ చేయుచున్న వి. కావుననే 

కొందజిట్టిగాథలనుఆద్భుతరస పధాన గాథలని యు పేరొ,-నిరి.22కాటమరాజుకథ 

పల్నాటి ఏరులకధ, బొబ్బిలి యుద్ధము, పెద్దాపురపు కోడిపందెములు, సారగమ్మ 

కథ, నల్లసోమన్నాదికథ, రాజారామేశ్యర రావుకథ, సదాశివరెడ్డి కధ, దేసింగు 

రాజు కథ ఒ మొద లగునవన్ని యు సీ విభాగములోని విగా సీగీకరింపవచ్చును. 

పీఠరసమున కాలంకారికులిచ్చిన వివరణమునకు సరియెన లక్ష ములన: గు పాత 

లచే రాణించుకధలివి ఇందు నాయక [(పతిశాయక గతమ”ఏ పరస్పర మాత్సర్యము 

ద్వేషము, స్పర్థ ఒకరినొకరు నాశముచేసికొనవల యుననెడి యుత్సాహము, మొద 
లగునవన్నియు స్పష్టముగా చి తీంప(బడి, తతృర్యవసానముగ పరస్పవాయుధ 

సంభఘర్షణమున రూపుకట్టిన సంకుల సమరము ఒనగూడుట జరుగుచున్నది, 

22 డా. బి. రామరాజు _ తెలుగు జానపద గేయ సాహితుము 



ఏతకతనాత టో బ్ర ] 

ఈ కధయందు నెలక్ న్న చా బాది తకాంశములకంటె ఎవారావవా.శము వల 

ననే యీ కధాగేయము (పశ సి పొం 
| న 

ది 

ప తిలేదు. తాను వసించుగడపె జనజీఎతమున నంచలనము కలిగంచునంతటి 

ష్ 
G 

పటిష్టమగు సంఘటన యేజెని జరిగినచో, న 

మున సంచలనము కలిగించుటయు, నది 

జరుగును. అట్టావిష్మరించు కవి హృదయము 

(గహింపునకు ప దానికి సంబంధించిన చారి (త తక విషయములను, 

సాంఘిక, మత, రాజకీయాదులగు వివిధాంశములును గణనకురావు. ఏది జాన 

పదుని హృదయాకర్షకమో అట్టి యంశమీ గాధలయందు వీరారాధనాంశమే. 

ఆ కవి, యే పక్షమును గైకొనక, |బహ్మనాయ నెంత యబిమానించునో 
నాగమ్మను నంతయే [పళంసించుచు కధ నడిపింపగలుగు నుత్సాహ షల ల్యము 

కలిగియుండును. ఈ వీరగాథ యందు, కథకుని యా పి ననుసరించి పా|తలు 

భామపా(తలై నను, కధచరిితా౭శము కలిగిశదె నను, తాను కల్పించిన, తనకు 

తనజాతియొక్క_ పురాగాధా (Mythical) పరదిచయముచే నచ్చిన, యభౌమాంశ 

ములను చొన్పుట జరుగుచున్నది అట్టి యంళముల చేరికవలననే సామాన్య 

వీరుని వీరత్వము శతధా గుణీకృతమనగును, వా(డు పూజా ర్హుడుగను, సామాన్య 

జన మానస సమ్మోహన కారుండుగను మారి జానపద హృదయములయందు 

చిర్మపతిష్టితుండగుచున్నా (డు పల్నాటి వన ల నట్టి యంశములు కొల్లలు. 

ముఖ్యముగా పురాగాథలను (Myths) బోఎశ యంఎశము లెన్ని యేని యిట్టి 

చార్మితక వీరగాధలయందు (ప్రవశ పెట్టబడినవి. 

| పల్నాటి యుద్ధమునందు, పాల మాచాపురి యందుండెడి యనుగు రాజు, 

తాత ముతాతలు చేసిన పాపముల(బాపుకొనుటశై జీడి వస్త్రములు ధరించి 

యాం[ధదేశమందలి మోటుపల్లెకడ సాగరస్నానము చేయగా నచట జీడి 

గుడ్డలు తెల్టన్నై వావవిమోచనమయ్యెను. 

వి, అర్వెల్లినాగుతో పందెమాడుట కె (బహ్మన్న (పత్యెకముగా పానుగల్లున 
యం మా. లం 

శనై శృరుండను నొక చట్లు; కిందనున్న చిట్లిమల్లండను కోడిపుంజును 



జూనపద గేయ గాథలు 

దెప్పించెను ఆ పుంజు విచితమై మునదియని పల్నాదికథ చెప్పును.23 అ 

వెచి|త్యమేమనగా, గౌతముని భార్య య. ను చెఅచుటకైె యిందుండు 

య శుకుడు, కుక్కుటా సూర్యుడు ( నలువురును బయలు 

దేరిరి. ఈ కుక్కుటా సూర్యుని కూతవిసియే అపరా తీవేళ్ల గొతముండు 

అహల్యను విడిచి స్నా నార్తయై యేగెను వ వాలియు, 

సూర్య ముర సుగీవుండును అహల్య స:తానమై వెలసిరి. ఇంతలో 

మోసమెజీగి తిరిగివచ్చిన గె తముడు, నలుగురికెని శాపనులిచ్చెను, ఆ 

శాపములిట్టి వి. ఇం|దు(డు ఒశైల్ల కళ్ళుగల నెమలియె జనించును, 

శుకుడు తూర్పున చుకగాయె పుట్టి యెదురు వచ్చిన వారిని ఆహారముగా 

(చుక్కెదురు) గొనును. సూర్యుని మొగమ.న జనులు (పాచి కసవూడ్చి 

పారజల్లుదురు. అంతే కాక అత(డు కలియుగమునందు మానభంగముల 

కన్నం జూచును ఇంక కుక్కుటా సూర్యుని, గౌతము(6డు 

షన 

“చేది తన పూజ చెరిచినందులకు 

రెక్క-లు రెపరెప అదిర్చి నడిజామ. లెల్ల 

కొక్క_రో యని కోడికూతలు కూయుగుని పలికె. “సనేళ్యరు సట్టుకింద 

ఆర్థనాల చిటిమల్లు వె” పుట్టు తుమనను 

కలయ కారెంహపూడిలోననే తాకార్యము గలదు 

క త్రి గట్టినప్పుడె నీకు మరణమున్నాది” యని శపించెను 

“ఆ శాపము బొంది కుక)_టా సూర్యు 

డంతట దొలగొ=24 

ఈః “శిటుమల్లు' కల్పన యంత యు _పసుక కధయందేగాక, కధాంతర 

మునంగూడ చోటు చేసికొని యున్నదనుట వలన, వీర గాథకు మూఎమైన 

యా కోడిపుంజునకు జానపమని యాలోచనా వీథి యందున్న మమకార 
మెట్టిదో గహింపవచ్చును. 

విల. పల్నాటి వీరచరిత= సే. 75 _ ఎడి. 1961 

౨4. గొత పురాణము- నాచే సేకదింపంబడినది. 



కీదారాధ నాంశ ములు sr 

ఘనమెన మకదిని ఖండింపగాసి=-“ 
చాలా 

ఆది అంతరిక్ష్షమున ముదితయె పిలచి, తనకు శాపము వాజిలిన చంద 
చా a) 

మును, తాను గంధర్వకాంత యగుటయు, ఆదిపిష్టువు యం యవతాచ 

మె త్రి శాపవిమోచనము _పసాచించిన తెజంగును చె 

అన్తే అవృలమందలో (6 జొరబడి యుప్రదవము కలిగించుమున్న పెద్ద 

పులిని జంపగా నదియు నంతరిక్షమున కెగసి గంధర్వుడై, శాప విమో 

చన కారక్కు(డగు (బహ్మన్న నగ్గించెను. 

4. పెను కంచిలో పుట్టిన దొంగయొక (డు, గుండము గోకర్దు(డను రాజును 

దోచెను. రాజు బంధింప(బోగా, వాని బలముల నణచి గురజాలకు 

పారిపోయి వచ్చెను. నలగాము(డు గోకర్టుని మాటపై దొంగను బంధించి 
చంప(బో (గా నన్ను జంపుట న్యాయమా యని (పళ్నించెను. ఆంత 

నాగమ్మ, నాయుడు వచ్చినపుడు వాని పైకి సెలవిచ్చి విడుతుము, 

(బహ్మన్నను బట్టినచో నొక ప్రై నిత్తుమనెను. అందులకువా(డు దురుసుగా 

మాట్లాడగా రాజు వానిని కొజత వేసెను, అట్టు కొజత వేయుట 

వలన మరణించి, వాడా పురికి ఏీరు(డయె్మను, ఇట్లు భూతాకృతినున్న 

వీరునకు బ్రహ్మన్న చెవియందు మంతము గజపి, యాచారవంతునిజేసి, 

యిం దలోక మిచ్చి రక్షించెను. 

18) 
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5. కదనమునకు మందు, (బహ్మన కారేంపూడిని వీర తిరుపతిగా చేయ 

పంచెను, అచటి రుదభూమినే జరుగబోవు యుద్దమునకు పొలి కలనుగా 
నిశ్చయించి దానిని శుద్ధిజేయ నెంచెను. 

“ పమథావతారులు బలు వీరవరులు 

(పధన మేదిని యందు పాభవమొప్ప, 

ఇత్తుము [ప్రాణమయ లీ యవని నంచు 

వచ్చియున్నారదె వైభవం బలర 

వీరసింహంబులు వీర నాట్యంబు 

'సేయుదు రిప్పుడు స్థిర బుద్ధితోడ” 

నని, యుద్ధభూమిని పావనము చేయనెంచి వర్షము కురిపింపుమని విష్ణు 

వును పార్థించెను. ఆప్పుడు లోక మంతయు నెకార్ణవ మగునట్లుగా హెచ్చి 

వర్గించెను జల మధ్యమునుండి యొక. పునుక జలము పెన పొర్లాడు 

కొనుచు వచ్చి (బహ్మన్న వద్ద నిలిచి పకపక నవ్వెను. ఆది _(బహ్మన్నను 

వేదమయాత్మునిగను, తార్జ్యివాహనునిగను, జలజ సంభవ జనకునిగను 

స్తుతించి, తాను ద్యాపరము నాటి యుద్దమున ధూర్జటి నెదిర్చి సమసిన 

సోము (డను రాజుననియు, 

“ఇటువంటి కలనిలో నేపున మీరు 

కదననాట్యము సల్ప కడు సంతసించి 

శంకరుం డిం[దుండు సకల దేవతలు 

ఎదురుగా చనుదెంచి యిత్తు రిష్టములు 

ఘన పవ్నితులుగా కలియుగమందు 

వీర పుంగవులంచు వెలయంగ గలరు” 

ఆని చెప్పెను. ఇంతలో కలనికి క ర్రియెన శ క్రి (బహ్మన్నయెదుటనిలచు 

టయు, నత(డామె నగ్గించి, “సమరంబునకు సాక్షి శ క్రివీవ' యనుచు చెప్పి 

పంపుటయు జరిగను. 

ఇర్రై పల్నాటి వీర చరిత తరువాత నంత (పశ సి వహించి జన జీవి 
తమున పాదుకొనిపోయిన కాటమరాజు కధ యందును నిట్టి యంశములు కొల్లలు. 



డందు6డు వ జాయుధమును విసవను. కష్టమూ ర్తి యా  పిడుుసు 

డాచేత(ఒట్టి, విళశ్ణ౩ర్మను పిలిచి, దీనిచే నాక మంచి ఘంటయు, కొంగ 

వాల్ క త్తియు జేయుమనెను. ఘాటను పాతాళ గణపతి కిచ్చెను. అతండా 
ఘంటను ఆడించుచు, శివపూజ చేయగా, తన పూజ చేయక శివపూజ 

చే సెనన్న కినుక తో, కృష్ణుడు తానే కాటమరాజై పుట్టి. గణపతితో పగడసాల 
పందెమాడి, తానిచ్చిన ఘంటనే ద్యూత పణముగా తిరిగి గెల్బుకొనెను. 

ఆ ఘంట బొల్హావు కంరమును, కతి వీరన్న హస్తమును అలంక 

దించిన వి. 

క న. కథయందు _ 

ల కంపిలి నాయని భార్య పహరియాలదేవి, జటంగి రామయ్య వరమున నొక 

పండు దెచ్చుకొని భుజించి కుమారరాముని గనెకు. దాది సంగ, అ పండు 
యొక్క్య- తొక్కు-ను, గింజను, దిని పోలిక రాముని గనెపు 

. కుమార రాముడు ఓరుగంటి పై కె త్తి వడలినపుడు, కోట వాకిట కాపున్న 

ఆదిశ క్రియ, భేతాళు (డును, వాని ధాటి కాగలేక పారిపోయిరి. 

కుమార రామునకు చెండాటలాడ బుద్ధి బుష్టెను. తన జేజినాయన యాడిన 

చెండును అయిదుగురు జెట్టిలేకాక, కట్టమీది ఆదిళ క్రి, కట్ట[కింది గోవింద 

రాజులు, అంకాళ దేవత కాపుకాయుచుండిరి. ఆ చెండును దెచ్చుటకై 

జటంగిముని వరఖలము పొంది కుమార రాముడు బయలు వెడలి, 

వారిని జయించెను. 

౨5. జాంబపురాణ మీతని పేర జనించినది. 

26. కాటమరాజు కథ- పే. ర82-ఎడి. 1959 
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సుష్పపుకాళ్ళ పాతవతో (కాపుపాతర) వెళదోయి.పంబతి9 కుహర 

రాముని సవతి తల్రి రత్నాశీ, తాకు చావబోవుచు, ఢిల్లిలో గు రపు 

దెమునుండి వేరయిన కుమార రాముని 

తల ఢిల్లి డేరీ (బురుజు) వకవ [చాలి కెరున కేక వేసెను, ఆ కేక విని 

ధథిల్తీ వాదుషా సైన్యమ౨తయు [కిందపడి [పాణములు విడిచెను. అ తల 

యటనుండి జటంగి రామయ్య దేవళము కడ కెగిరి, వాలి, యావులించి, 

పౌ ణములు విడిచెను, 

సర్వాయి పాపని కథ యందు 

1. ఆవుల: గాయుదు సర్వాయి పాపడు, చెట్టు పన నిద బోవుచుండణా 

2. 

లి, 

పం డెండుశిరసుల నాగుబాము పడగ సడ బన్హైను. 

సర్దారి పాపడు “నాగసర్పం వంటి” తాటి మానును జూది తం పేరు 

చెప్పి, “లొట్టి పెట్టంగా, చెట్టు వఠిగ్, కల్లు వోతగ్, లొట్టి నిండెను. 

పాపని దౌర్దన్యమునకు భయపడి, దేవళము విడిచి పోవుచున్న యెల్లమ్మ 
దేవతను, పాప(డు జడ పట్టుకొని యీడ్చుక వచ్చెను. 

బల్లూరి కొండయ్య కధ యందు కొండయ్యకు, 

ta 

మ్ 

ts వ వీకహకుముంకుండును, కుడి భుజమున, వీనిని 'పెంటకుప్పనుం వీపు 
యె త్రి చాదన, బంగరు మైసమ్మయు కిలరు. 

వీని ఆకార సౌష్టవమునకు మోజుపడి, ఆర వెల్లి గట్టుపెనున్న శకి 

పన్నెండేండ్ల “బాలా కువూరిగా” వేషము కటి, తను పెండియాడుమని 
C3 శు నీ. G2 

వాసుని నిర్భంధెంచెను, 

లీ గొల్రకొండను గొట్టిన వెనుక తాను వచ్చిన పనియైనదని భావించి, తన 

బల్లైముచు నాటి, బల్లైెము పె బో ర్రపడి, కొండయ్య యువతారమును 

చాలించి వీరహనుమంతునిలో కలసిపోయెకు, 
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ఓ. వీరునకు |పతికక్షుల వలన పాణాంతకమగు నాపద, మరణము, వంటివి 

కలుగున టో పట్టున జ దె వముయొక కరుణచే వాండడాపదల ను తరించుట, 

తిదిగి (బతుకుటి వంటి యద్భుత కార్యనంధానము కాన్పిందును. 

5. వీరునకు తోడ్చాటుగా నుండుటకై దై వద త్రములో, మహాపురుష దత్త 
ములోయగు నద్భుతళ క్తి మంతములగు వసువులకల్పనము కాన్సించును, 

6. వీరుడు తన పరాక్రమ స్ఫూ ర్తిచే బాధితునకు న్యాయము కలుగజేసి, 
సవాలుగా నిలచిన వెనుక, బాధితుని యొక్క స్యపక్షము వారిచే కొన్ని 

పరీక్షలు జరుపబడుటయు, నందు నెగ్గి యావ్యక్సి తన పావిత్యమునో, 
నిర్దోషి తనమునో తెలుపుకొనవలసి వచ్చుటయు కాన్సించును. 

ఇట్టి కల్పిత వీరగాధలన్నియు వీరుండైన పురుషుని చుట్టును నల్రంబడిన వె, 

త్రీయందు వీఠమున కాలంబనము కాగల లక్షణములు మిక్కిలి యరుదై నను, 
కొన్నియెడల స్రీ గతమగు వీరము నాధారముగా నిర్మించిన గాధలును కలవు. 

కాని యీ రె=టికిని (పధానభేద మొకటి కాన్పించుచున్నది. పురుషనిష్టమగు వీర 

ముర కద్భుత మంగ ముకాగా, త్రీ నిష్టమగు దాని కంగము కరుణముగా కాస్పించు 

చున్నది. ఈ రకపు కధలలో మొదట చెప్పుదగినది చిన్నమ్మ కధ సర్వ 

సాధారణముగా జానపద గేయగాధలలో దె వపరమగు గాథలన్నియు శివ 

పారమ్యమును చెప్పు గాధలుగా కాన్పించున్నవి. రామాయణ, క్రారత, భాగవత 

గాథల నకుకరి౭చిన వ పట్టులందప్ప, నితరములు కల్పనాగాధలు, విష్ణు పారమ్య 

మును చెప్పునవి, మిక్కిలి యరుదుగా నిచట కాన్చించును అట్టి యరుదె న 

వైష్టవ గాధలలో నొకటి చిన్నమ్మ కధ ఇందలి కధలో |పధానాంశము మత 

వ్యత్యాసము. చిన్నమ్మ విష్ణభకురాలు కాయగా, అత్తగారి యింటి దేవుడు 

శివుడు. విష్ణుభ కి మామమని య తమామలు చిన్నమ్మను రాచి అంపమున 

పెట్ట(జొచ్చిరి. ఆందులకే మాత్రమును జంకని చిన్నమ్మ స్వమకాభి నివేశమును 

మానదు. స్పధర్మ నిష్రమగు నామె యుత్సాహ మిచట స్థాయికాగా నిది ధర్మ 

వీరముగా పరిగణించుటకు వీలున్నది ఇచటను నద్భుత రసస్పర్శలేక పోలేదు. 

అన్నిబాధలు పెట్టుచున్నను పల్లె తి మాటాడని చిన్నమ్మ కన్ని విధముల మద్దు 
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ఇ లేటయ్య యఎడదండ యె నిలచెను, చిన్నమ్మను మామ కొట్టలోో మద్దులేటయ 

వాని చేతియందలి “వడిసాం కోలి తెగి నేఐబడునట్టు చేసెను. తన్నిన కా 
నొప్పులంబ నట్లు చెసెకు ఏనుగంత కడవను ఇరువది యిరువురు మనషు 

ఎంటో త 

లె తలేక యె కీ చిన్నమ్మ నె_తిన( బెట్టంగా నలివేలు మంగమ్మ దాని బరువు 

చిన్నమ్మకు తగులకుండ తన యజచేతియందు నిలిపెను. ఆస్తే పశువుల కాపరు 

లై న పిల్లలు చిన్నమ్మను , బాధించి కడుపు నొప్పిచే బాధపడిరి. చిన్నమ్మను 
గట్టున గూర్చుండటెట్టి “యేడుగురు దైవాలు గడ్డిని కోసి పెట్టిరి. చివజకు మద్దు 

లేటయ్య తమ్ము పెట్టిన పాట్లవలన ఆ తమామలును, భఖ ర్రయు చిన్నమ్మ గొప్ప 

తనమును గు ర్రించి తామును వై కుంర పొ ప్తి నందగలిగిరి. ఈ విధమగు నద్భుత 

కృత్యములతో పాటు వారు చిన్నపష్కును పెట్టిన హంసల వలన కరుణమును 

సృజింప(బడినది 

వీరులు కదన రంగముననో లేక దేవతకు మొక్కుబడిగా కరచర ణాద్య 

వయవములను, శిరమును నివేవంచియో, (పాణత్యాగము, చెసి వీర శిలల పూజ 

లందుచున్న క్లే భర్త చనిపోయినపుడు సహగమనము చేసిన పుణ్యస్రీలు పేరం 
టాండె 9 నతీశిలా రూపమున పూజలందు చుందురు. స్యపాణ త్యాగము నంచు 

వీరుండనుభవించు. త్నీవత యెట్టిదో సతి యనుభవించు త్వీవతయు. నట్టిదే 

యనుటలో నసామింజస్యము లేదు కావున పేరంటాండ కధలన్ని టిని ర్ 

గాథలుగనే స్వీకరించుట యొప్పును. ఇవి ధర్మ వీరము వకు నుదాహర ణములై 

యొప్పారును 

ఇల పేరంటాం డ గాధలు జానపదులలో బహుళ | పచారము నందుస్నవి. 

ఇందు తలమానికముగా నెన్నదగినది కామమ్మ కథ ఇది తూర్పుగోదావరి 
జిల్లాకుచెందిన గాధ. భర్త మాకెయ్య మరణించుటచే కామమ్మ సాగు మానము 
చేయనెంచెను. కాని సహగమన నిషేధమున్న యారోజులలో నా పని సులభము 

కాదు. ఆనా(టి యడ్డంకులను, కొన్నిటిని తన కార్య చాతుర్యము చేతను, కొన్ని 

టిని తన యతిమానుషళ క్రి చేతను గడపి, కామమ్మ తన వాంభితమును నెర వేర్చు 
కొనుటలో చూపిన యుత్సాహమే యిచట స్థాయి. అదియే యో కథ కెల్లను 

నాయువుపట్టు వంటిది. అట్టి యుత్సాహ (ప్రదర్శన మీ కధయందు చక గగా 

చేయబడినది, కామమ్మ 
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“* నాకు భూమిలో కిసంబు జాగ యిప్పించూ రడ్డన్న 

గోరెడగ్ని పో తంబు దయ సేయవయ్యా రీ మఆది*" 

యని మజబడికి తన మనను తెలియజెప్పెకు “కుంఫిణబీ కాయిదా”. చెల్లుచున్న 

దనియు, జాడి వారి “హములు' చాల చెడ్డదనియు, కాకినాడలోని కలెక్టరు దొర 

చాల చెడ్డవాడుగాన గుండమునకు సెలవీయడనియ, పెగా చెన్నపట్టణపుదొరల 

యనుమతి గావలయు ననియు కెడ్డన్న వదినకుంజెప్పెను. చచ్చువారితోనందజును 

చావరు. మాయన్న యిచ్చిన యన్నవస్త్రములు నీవేమి యనుభవించితివి, ఈ వెట్టి 
బుద్ధులు సీకేల యని మెల్లగా మంవలింపంటోయిను. అందుకు కామమ్మ. 

“అయ్యో విధవ కోటరికము నే జేయలేను ఓ మరిది 

ను పసుపు కుంకుమ లేక గడియేగలేనూ” 

డిపోయిన కుంకుమ పనుపు వస్తుందా ఓ మరిది 

దియ :డ్హు బతికినా పడక మానేనా గు=డాని. 

యని, తన నిశ్చితాభిపాయమును తెలియంజేసినది. 

ముందు తమ యూరిలోని (సామర్హకోటి కపాను సెలవు నౌందుటకై 
కావమ్మ కోటలోనికి విడిబడెను. కపాన భార్యతో, 

“భూమిలో పెనిమిటి చనిపోయినా(డ దొరసాని 

ఇలమీంద గుండాలు (తవ్వింంచవమ్మా” 

ES BA ab 

అని వేడుకొనగా, నా దొరసాని యందుకు కామమ్మను సహశమన [పయత్నము 

మానుమనెను. పసుపు కుంకువముల మీదనే యంత మనస్సున్నచో, మణది రెడ్డ 

న్నను పెండ్డాడుమనెను. అఆ3దుకు కామమ్మ ‘నారాయణా యని చెవులు 

మూసుకొని, 

“సితి కారణమా జాతి కారణమా దొరసాని 

కులము కారణమా గుణము కారణమా దొరసాని 

మారుమనువు పెండ్లి మా యింటలేదు దొరసాని” 

అని కట కట పడి, (కుద్ధయె, 
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“పని ఉండే సత్యాలు చూపుతున్నాను దొరసాని 

ఇలమీద నా సత్యమిక జూడవమ్మా దొరసాని 

అంతలో మాయ కడుపునొప్పి కలిపించినావి కామమ్మ” 

ఆ నొప్పితో దొరసాని *గజ*జూ యొకజాయు కష్టపడి, కన్నులు తేలవే సెను. 

దొరగా రేగుదెంచి, 

“చెల్లు చెల్లు నే కావమ్మ నీకు చెల్లు కావమ్మ జలు 
లు 

ను కావమ పోయిన (పాణాలు బొంది కొసేను కా 

మా తోటతో నున్నావి చాపరాళ్ళమ్మా కా 

చాప రాళ్ళు గొట్టి గుళ్ళు గటి ౨ కావమ్మ 
యలు 

(్రై- 

a మ్మ 

ఒక యుడు తిరణాల నీకు ss కావమ్మ 

అసి పాన్టించి, గుండముశకు చెచ్నిపపట్టణపు దొరల సెఐవు తెచ్చుకౌమ్మనెకు. 
we 

అందుకు ముందుగ కాశినాడ యంచలి కలెక్టరు దొరగారి య కుజ్జ 

కావలసివచ్చెను, అతండు నుంభుశు కామ అంతకు ముందు చిన్నమ్మ యను 

మాలపడుముకు తన భ ర్త చనిపోగా. నసండయమున బదుట కై యనుజ్ఞు వేడెకు 

దొర యామెకు పరిక్షలడిగాను. అంత చిన్నమ్మ, ఎట్టా కాల్చిన జోడు టర తగి 

గుండ్రను చేత (బటి బంతులాసికని. ఆ నుండ్డ ౮ పసానతిపి వపుపు చెసినదః అట్లు 

చేసిననే గాని వాని మనస్సు కరుగలీదు. ఈ వృతాంతము వినియ కామమ్మ 

జంకలేదు. కలెక్టరు దొర, కామమ్మను పం డెండు పారాలలో నుంచి పెన “బెత 

మాడించె”ను. వడు రోజులు అ: నము సీశ్ళుకు లేకుండ. జేసెకు. ఏటి యిసుకలో 

నెజ్జని యెండలో నిలవేముంచెను, అయినను, 

శశ ర్న అ 
నిమ్మ పండ్ల భాయ వస్తువున్నాది కావమ్మ 

తొడిగిన రవికలు పిగిలి పోతుండె కామమ్మకు” 

కలెక్టరు, సామర్హకోట యందు మారయ్య శవమచే యున్నదని యెజింగి దానిని 

దహనకము చేయించునుని కొత్వాలునకు ఊఉ త్రరము (వా సెము, 
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అక్క డ బలవంతముగా మారయ్య శవమును “దాది నిమ్మలో పండ 

బెట్టి wes చేసిరి. శవదహనము జరుగగనే, యిచట పారాయందున్న 

కామమ్మ పాణమలు సోయెకు, sis పోయినవి గదాయని యామెను 

పారానుండి యీవలికి తెచి మజదియు పి“ ప నా. కాగా, 

న ప్వువ కేక అ కూర్చుండెను. * (బహ్మ 

పట్నందాకా నె జూడటోంని;ః ype డే నాకు చెన్నపట్నము 

నేనే బోయి దొరలవద్ద సెలవు దెచ్చుకొందు” నని కామమ్మ చెప్పెను. ఆ యూరి 

కధికారి యగు పాపయ్య కుంటివాడు. నేను చెన్న పట్టణమునుండి దొర సెలవు 

తెచ్చిన వెనక సామ కళోటకుండి నీ సీకు కబురు పంపెదను కాళ్ళులేని నీవు నడిచి 

వత్తువు. వచ్చి సతత ఉమ్యించి నా సాగుమానమున కన్ని యేర్పాటులును 

చేయుమని వానికి కామమ్మ చెప్పెను ఆటనుండి యింటికేగి, వెలుగుచున్న 

మారయ్య కాష్టమ నండి “మూడు దోసిళ్లగ్గి”” వడి గటైను. [కొత్త పిడత నొకటి 

షు రాగకొ క మనే. ఆ కొమ్మ నిప్పులో పూడ్చి పెర్దిను, 

శరరతో నుంచి యా (వేలాడంది సెను. వ్! స్ 

ఆ కొమ్మ చిగురు వేయుచు రోజుకు బారెడు సాగుచు కామమ్మ సత్యము వలన 

వృక్షము కాసాగెను. ఆ చెట్టుకు ఆరుగుచేసి, దానిని కాపాడుమని పినతండితో 

జెప్పి, నిట్టంట “దర్భగడ్డి” చాప పజచుకొని, యింటికి తాళములు వేసికొసి. 

నేను తీయుమన్నప్పుడు తలుపు దీయుమని మజదితోజెప్పి, చాపపై పండుకొని 

“'హరినారాయణా " యనుచు జీవము వదిలెను. జీవము వదిలి పసిడి బొమ్మయె 

చెన్నపట్టణములో ని, 'వాలీసు మేలీను లూకాసు లోకాను, దొరల కలలలోనికి 

వెళ్ళి, వారికి తన సత్యము చూపించి, దారి తప్పిపోయిన వారితమ్ముని తిరిగి 

రప్పించి, యెట్టకెలకు గుండమున కనుజ్ఞలు తెచ్చుకొనెను. అభిలషిత కార్యసిద్ధి కై 
యు జో Ou 

యిన్ని పాట్టుబడి చితియ ఎదు దూకిన కామమ్మను వీరవనితయే యన (జెల్లును. 

ఈ కధ ననుసరించి సాగిన కధలు మరికొన్ని గలవు. విశాఖ మండల 

మున సన్యాసమ్మ కధ, కృష్ణా మండలమున పకట పమ్మ చేరంబాలు కథయు సిట్టి వె, 

“సవాగమున నిషిధయో న్యాయమైన కాలమున, జానపదులలో కలిగిన కవ 

మొనకును, వారి యూహలయందు దాని పె నేర్పడిన [వపతిఘటనకును ఇట్టి కథలు 
సూచకములని చేప్పవచ్చును- తూర్చుగోదావరీ _పాంత పు కామమ్మయు, విళాఖ 
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పాంతపు బాలసస్యాసమ్మ యు, కృష్ణా జిల్లాకు జెందిన పాపమ్మయు నొక్కా 

రకపు పాలే. వీరు సహగమన నిషేధకాలములో “సాగుమానము' చేసిన 
యుదంతము నిజమగునో కాదో గాని, జానపదుని యూహల యందలి పతి 
ఘటనకు రూపము నేర్చుజచిన ముఖ్య పాతలివి, సాధారణముగా జానపద 
గాధలయందు ఒకే కధాంశము వేలు వేణు పొంతములలో నామభేవచ ములతో. 

గాన్చించినచో, నా కధ యెవటనో యొకచోట పుట్టి మిగిలిన ప్రాంతములకు 
పయని౭చినదని యూహించు పద్దతి యొకటి గలదు. ఈ మూ(డు కధలలో 
నెది దేనికి మాతృక యో చెప్పుటకు వీలులేదు. కాంగా, మూ(డును, సమకాలిక 
సంఘటన వలన పధావితములై దేని కవిగా జనించివవని చెప్పుకొన్నను, 
అంద సామంజన్య ముండ(బోదు. 

కామమ్మ కథ వరెనే తీవ (పకృతి కలిగిన మరియొక గాధ గాంధారి 

కథ ఇంచలి కధా౨నము వేజై నను నిదియ స్రీ నాయశమెన వీరగాధయే యన. 
జెల్లును. 

క ధా వాయిక యగు గాంధారి బహుముఖనులుగా వాటెల్రెడి యడ్డంకులను 

తన దాకచక్యోయుచేతను, బుద్ధి కౌళలము చేతకు దాటి, తన మేన త కొమరుని, 

వివాహమాడుట యిందలి కధాంశము, పురుషుడు తాను కోరిన పడుచును పెండి 

యాడుటకై ఏ3 నాయకుని జయించుట, ఆవరోధములను అధిగమించుట, యను 

నంశములతో. గూడిన కద సర్వ సాధారణముగా వీఠరగాధలయందు కన్పించును. 

ఇచట ప్రీయే తద్య్యతిరేకను.గ, తాను కోరిన పురుషుని వై ముఖ్యమును గూడ 
నధిగమీంచి వానిని తన యెడల సుముఖుని జేసికొని, వాంఛితార్థమును బొందుట 

చితింపంబడినది. ఈ గాథను గూర్చి శ్రీ పేకుమళ్ళ కా మేశ్వరరావుగారొక 

యభి పాయమును వెలిబుచ్చిరి. కాకతీయ సామాజ్యమును పాలించిన రు[దమదేవి 

వివాహగాధయే ముది యని వారి యుద్దేశ్యోము. పజలు రుదమను మహా 

మాంతికురాలనుకొని యుండుట చేతను, గాంధారి కధయందు మాంతిక చర్య 
లుండుట వలనను, వారామెయే యీమెయని నిర్ణయించినట్టుగా తెలియవచ్చు 

చున్నది.2? ఇట్టి నిర్ణయము లవిచార మూలకములు. దీనిని సమర్థించుటకు గాని, 
పు తతత rests న డి 

27. శ్రీ దేకుమళ్ళ కా మేశ్ళరరావు- భాల-ఆగస్టు 1958 
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కనీసము, దిని కాలమును నిర్ణ మించుటకు గాని తగిన యాధారము లీ గంధ 

న 

ఇందరి గాం కిక వంాహారముంపు పరికించి, శ్రీహరి ఆడిశేమవుగారు 

ఈఈ కధాదచన పరి త్రాణ వ లు జోకులు తాం (తిక విధానాలలో నిమగ్ను 

అ న 11.12 తాకాల జంగి_దమోసనని ఊహించవంసి వసోంచి.” అని దీని 
on pen] 

కాల నిర్ణయము కొక విధ:ః_ఎగా చెసిరి,?కి ఈ నిర్ణయము నందలి సామంజస్య 

దినీ లించుబకు సుందచట స్చృము చేయబడిన తాం త్రిక చర్య లెట్టివో 
లు 

mes 

1 గాంధారి వడువుతటడిలో బాహ్మణ అయ్యవారి చాపకింద నున్న 

మం[తాల పు సకం సం్యగహించెను. 
he 

“ఆ పు నకంఠరే ఏమేమి యున్నవి. శ_కి పంపు, శాంభవి పంపు, 

హ"*.మ-రు పంపు విరభ్యచపంపు, భేకాళ పంపు. భెరవి పంపు, శక 
వే నం న ద్య ద స A భతాళ ముగ్గు, భె వి 

వ, గాంధారి శ శ్రిని దేపవలయునని యొకచో గోమయూుతో నలికి, వోమ 

గుండ మేర్వరించి, మంతాక్నతలను పిడిగట్టుకుని, మానెడు నలుపు, 

మానెడు ఎగపు, మానెడు తెలుపు, మానెడు పనుపు, రంగవల్లి (ముగ్గు 

వేసి, హోబిముకు పేల్చెను ఆంత మందికిని “ఒక్క సమముగ” శ క్రి 

పుద్టిను. ఆహారము కొపఎయునుని యడిగెను. 

గాంధారి మం, తాలను ను వల్లించి తాం; (తిక వ్ద్య నేర్చుట వలన కథాగమ 

పదమ గ్లుకు 'రయుట్టిలు” కా లరాజును కట్టి గాంధారిని పల్లకిలో 

వైచి అనుకొని హోవుచుందలూ, గాంధార “గోదెడకింతలు చేతబట్టి, 

to ౮ (ఈ ర్ ళు (5 (ఎ £ E స చీ ద ఏద గేయ వాజ్మయ పరిచ యము = 



2౨. గాంధారిని పెండ్డాశవల sever 

a చ a అ] 

పుట్టిల్లు) నకు రాగా, గాంధాం లెపి ఇతాపండు సో ఎలన ప్రరమగు 

వాలుగొండ లోని జనుల సంది" మండ యూరు వాడు బెటెుు 
| లు 

లి. బాలరాజు తన భూమికింటోవఐయు ననా గాంధార వాల బె వప లేవీ 

తన వ యగు డెవే- దున డిగి రెండు టెక %ఒల గ ట్టు ను డె ఎదను, 
డా 

పక్రైమంచము కద కహ 

i వీరభదుండు, కాలభై రవుడు, ఆది 3, ఎక హమనుంకుండు 

ఈ ఐదుగురును తారగీఐ సాం. మొత. ఎ నాయసు టె 

మోసుకొని వ వచ్చి యుత వలా నిలిపిరీ; 

ఇట్టి కధా క మముళు ఒ; mr sams చర్యల కావాలమైన 

కల్పిత పిరగాధ! నిం టటుందో ము తరు తము తం అశతాపడ్కు శ కి 
అజో అయన వ రు 

tts 
ర గో 

మొదలగువాది పజ్బంభతమునె. న న య స. చర్యలకంటె 

"9 fy లా |. e ర 3 ఆగే tA ల లం గ న ళో గాంధారి కధ 6సందల (యీ యలు 

తాం్యతిక రహస్యములను [పః రకముగా, అందును ఏన తాల పలయగ(గ భరకులు 

మాాతమ మమవలంబింయమ విశిష్ట పద్ద 3 

యమును ఆవగళిము చేసికొనుటకు కొ, 

పరికించుట యొప్వును. 

1. గాంధారి కథకు తోడి జోడనందగిన 'కమ్మువాకి పణతి బాలరాజు 

లో, బాలర-జు కోరినట్లుగా పణతి ఒడిలో నేడు చెంబుల నీరు మూటగట్టి 

తెచ్చెను. అందుకు బాబరాజు, 

“ఓ భావూ, 
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కట్టుబోతుల విద్య నేర్చినావు మాయకారుల విచ్య నేర్చినావు 

ఎట్టిమార మ్మ పదవులు నెర్చినావు మం! తాలు తం తాలు నీవు 

నేర్చినావు 

తోడు బోతుల విద్య నేర్చినావు దుష్టమార్గుల వరుస నిలిచినావు” 
అని నిరసింబెను, 

ఇట్టి తాంతిక విద్యలు నేర్చిన పతియు మజియొక రృుదమదేవి 
కావలసి వచ్చును. కాంగా ఈ విద్యలన్నియు పర్వతాల మల్లయ్య భక్తులు 

మాతమే [పచారములోనికిం దెచ్చిరనుట కాధార మమియు నెదటను 

కాన్సింపదు- 

2. పెండ్లి వలదని పణతిని వదలివై చి బాంరాజెటకేని పోగా, పణతి 

భేతాళుని దలచుకొనెను భేతాళుడు పోవువానిని పెద్దపులియె యడ్డగించి, వానిని 

తిరిగి పణతి కడకు తెచ్చి విడిచెను. 

ఇట్టు భేతాళుడామె వశమగుటకు కారణము, మాటు వేషమున నారదుడు 

వచ్చి తన్మం|[తము నుపదేశించుట 

ల. కామమ్మ కథయందు, గుండమిన దూకమన్న కామమ్మ |పతిభతగ్గించుకె 
“మాదిగ యొకండు”, పంచవన్నె ముగ్గులు నట్టింట వెసి, పసుపుకుంకుమ 

యందు ఎజ్జమా రమ్మను వలపుల సను 

4. పల్నాటి విర చర్మితయందు 

నాగమ్మ గురజూలలో నున్న కట్టుబోతునెల్ల రప్పించి, “మము 

వలసిన వారు మది నరలేక 

మంత తం తాదుల మాయల నేడు 

నెరిత త్ర్యముం జూపి నెషడగ వలయు” 

ననగా, 

వారు 

వాకటు మరకటు వణతెకు కటు 
శు రు కు 

పొట్ట పొంగెడు కట్టు పొంగుల కట్టు 



ha ౧00 వక! 

కుంది కందెడు కట్టు గుడెకొచుకట్టు 

ఓకిలింతల తోడ నొరలెడు కట్టు 

_(వాణంబు పోయెడి బలువె న కట్టు 

కట్టనే రుము మము కలగ పాణములు 

పెద్ద కొండలనై న పేల కట్టుదుము 

పారెడి యేజెన పారకయుండ 

మంతింపగల మమ్మ మనభూమి నెరుగ 

మునుకొని మేము సము దంబునై న 

నింకింప జాలుదు మి మంత మహిమ 

జీవంబుగల వాని చెప్పంగ నేల 

వము కల్లంగ సీకే పొమ్మ” నిరి- 

5. కాంభోజరాజు క థయందు, శరాబందిని పట్టవచ్చు మూజన గంధిని జూచి, 

వానిని తన వెనుకకు లాగుకొని వీరభ్యదుండు, మంటికి నేలకు నెగ(బెరిగి, 

గదలు చ కములు, గండగొడ్డళ్లు, భూలములు, విండ్దు, కోలలు, రాళ్ళ 

వడిసెలలు మొదలగు “ముప్పై రండాయుధములు” తీసికొని యోజనగంధి 

కడ్డమయ్యెను. ఇరువురికిని రాజీ కుదిర్చి వారి వివాహము తానే చేసెను. 

6. మొదిమెకోట నాగిరెడ్డి కథయందు, పగవారు పంపిన'బొండిలో(డు'తన చేతి 

[కింది పదముగ్గురు బోయీ లతో కలసివచ్చి, గుజ్జుముపై టోవుచున్న నాగి 

రెడ్డిని నిలవై చెను. వాని తలపై నిమ్మపండు కోసి పిండి “హాం కట్టు” 
గర్లైను. “నజరు బందనం” జేసెను. “వాకు బందనం” జేసెను. 

“ఉసికి మంతరించి చల్లెను, అంత నాగిరెడ్డి కదలడు, వెదల(డు. 
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ఇ మకార. రోప్ కఠ యం౭డు గోలిక రామ (డు, కిట్టుగట్టి కావలి హాదిసనంకతిని 

మూర్చలో .బునుగునట్టు జేసి, తాను తన తండి శయనించిన మంచపు 

రత్నాల కోళ్ళను దొంగిలించి తెచ్చెను 
"అభా ర్య 

8. సదాశివరెడి కథయ ఐదు పతికత్ని “సిద్ధి వాండు''మహాకట్టుబోతు” “పిడికెడంత 
యె 

మును? పట్టి నాండు పటపటనుని మంతరించినా(డు. రెడ్డి పెన జల్తినా(డు. 

రెడ్డి అః పోయినాడు. ఎకిక-న గుజ్జము రాయ్రైనది. అంత దీనికి (పతి 

చేయనెంచి రెడ్డి పాలిత జనములోని ఎజ్జగొల్ల యొక(డు, ఐదు నిమ్మ 

కాయలు మంతరించి, ఒకటి కోసి రెడ్డిమద వేయం౭గా నాత(డెప్పటివలె 

నయ్యెను. మిగిలినవి సిద్ధివానిమీద వేయగా, “వాడు క పైసిన గొట్టె 

చందమయ్యెను. కదలను మెదలను వానీకి వశము కాలేదు. 

ఇట్టుదాహరించుచు పోయిన (గంధ వి స్తరమగును. దీనినిబట్టి తెలియు 
చున్న దేమన(గా, మంత చర్యవలన నతి మాబుషశ కులను వశము చేసికొని, 
తన్మూలమున, మనుష్యు లకు మేలు కిట్టు కలిగించుట యనునది, [పాచీన 

మానవుని యాలోచనా విధానమున పరంపరగా పెరుగుచున్న యూహయే. అట్టి 

యూహలతో నాదినుండియు జానపద మేధ పరిస్తావితమై యుండును. కావున 
తానల్లెడి వీరగాధలయందు వీరుండైన మానవుందు కేవల తనవంటి వారిపై 
విజయము సౌధించుటయే కాక తన్ను మించిన శ కులను కరగతము చేసికొని 

విజృంభించుట యను నంశముండితీరక్ మానదు. ఆ యంశమున్ననేె గాని, జానవద 
పఏీరుని చిత్రణ పరిపూర్ణమైనట్టుగా, కధకునికి తృప్తి కలగదు. కావున నిట్టి 
చితణలు చేయుటకు, ఏ పర్వతాల మల్లయ్య భ కులో తాం్యతిక చర్యలను 

వ్యాపింప(జేసినగాని, సాధ్యము కాదనుట యు కి సహము కాదు నిజమునకు 

పర్వతాల మల్లయ్య భ కుల నను తాంతిక తకు లోబడిరనగా, నా తాంతికత 

ఎక్కడిది ? వారు కల్పించినదా ? మనుష్యులను మంత తం[తములచెత వశము 

గావించుకొనెడి కియా కలాపము ప్రాచీన కాలము నుండియు నన్ని యాదిమ 
జొాతులయందును నున్నట్లు నృశాస్త్రవే తలు గమనించిర.2 తాంతికత యందలి 

£9. Herbert Spencer - Principles of Sociology, 
J.G. Frazer - Golden Bough Vol. 1 ; 

Campbell Thomson-Semetic Magic, lts Origin& 
Development. 
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చమత్కార. విధానమున నంగములె న, మంత |పయోగము మూరలికాధారణ 

వీకరణము వంటి ప, కియలు ఆదిమ మానవ డశాతుు దమతవిధానమున-దు 

విడువక కాన్పించునట్టి వ. శతువుయొక బొమ్మన, సూదులతో (గఏచ్చియు 

దాని అంగ విచ్చేదము చేసి యు ఏజవ్య క్రిని బాధించుట, న్రైలమ వశీకరిం? EA 
3 న 4 ) వే ష్ అద్భుతచర్మ్యలను చెయుట, యీ తాం తికత యందలి ముఖ్యాంళములు. ఇట్టే 

తాం తికాచావములు పాక్ చారి, తక అనం స అందిన వవమియు వాసుకి 
టా ene హు 

సంబ౨టించిన యంశముల యునికి వె దిక సాహిత్య మున గాన్పించుచున్నదనియు 

విజ్ఞులు నిర్ణయించిరి.3 కాన దేశమం దనాది నుండియు నల్లుకొనిపో మిత యిట్టి 

తాంతిక చర్యను, మల్లయ్య భ కులెట్టు గ్లైకొనిరో, జానపద కవులును నష్టే 
గె కొనవచ్చును. అందువ౬న కేవలము తాం తక చవ్యు ఆధారముగా గాంధాడ 

క థయొక్క_ కాలమును నిర్ణయింప పీలుకేదు. 

గాంధారి కధకును కమ్మవారి పణతి కధకును దగ్గతి పోలికలు కలవు, 

పణతియు నొక వెలమ బాలుని వలచి యాతనిని వివాహమాడవలయునని వెంట. 

దగులును. బాలు డెన్ని పగీక్షలు పెట్టినను నామె నెగ్గి యొకపరి య్నా 

యందు దూకి, యింద్రలోకమున తన తం డిని చెల్లెండను చూచివచ్చును. చిట్ట 
చివజకు బాలరాజు పేమ బడసి యాతని వివాహమాడుటలో 

అగును. 

కతకృత్వురా 

చారి తకాంశములతో గూడి, వీరుడు, (పరివీరునితో హోర, నంఘమునో, 

దేశమునో రక్షించుపకు నడుము కట్టిన కధలవలెనే. స్రీ ఛాయకములగు గాథలును 
గలవు. మహారాష్ట్రమున రూన్సీలక్కి జిజియాబాయిలపె ననేకములుగా వెలసిన 

(త (స్తుకిగీతము) లిట్టి తెగకు చెందినవియే. _ తెలుగున సారగమ్మ కధ 

యట్టిదే. 

30. Chintaharan Chakravarti - The Tantras _ 

Studies on their religion and Literature - Vide 

Chapter on Antiquity of Tantricism—Pp.10-14. 

19) 
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ఇది ఆదిలాబాదులో _పచారమిలో నున్న కధ. సారగమ్మ (సరియగు 
రూపము సాగరమ్మ కానొపు) క్త ర్తాటక దేశములో పుట్టినది. మలక్కా-పుర్ 

(మాలిక్క్కాపూర్) తురకవాని “యములు' లో తురక దండు దేశమును 

(కక్క దలించి వై చినది దోపిడి, జన హింస, మానభంగముల వంటి వెన్ని యేని 

నిష్కారణముగ దేశమును చల్లకాడుగా మార్చ(జొచ్చినది అట్టి సమయమున, 

చుట్టు నున్న [గామ స్రీలకు శిక్షణ యిచ్చి మహమ్మదియుల దుండగములు 

నరికట్టుటకు [పయత్నము చేసిన నాయకురాలు సారగమ్మ. వీరి యాయుధము 
లలో ముఖ్యములె నవి యొడిసెలయు గుప్పెడు కారమును. బూడిదలో కారము 

కలిపి, శ|తువు చేరవచ్చి దౌష్ట్రము నెజుప నున్నపుడు, వాని కన్నులలో జల్లి 

తప్పించుకొనుట నులువగు నుపాయము. చెన్నూరు, మెట్టపల్రి, సిరిపూరులం 

దెక్కువగా దసిలిపట్టు లభించును. ఈ పట్టు కాయలకు కన్నములు న 

ఒడి సెలలయందు రాళ్టకు బదులుగా నుపయోగించి శతువులను దెబ్బలతో 

ముంచెతుట యీమె స్రీ జనమునకు నేర్పెను. బల్లూరి కొండయ్య కథలో 

కనిపించు, పోలాన, బెల్యాలలు, రెండును సారగమ్మ పరా కమమున కునికి 

పట్టయినవి. “తోపు గోలాలు నపయోగించుట యీ పదమునందు కానవచ్చు 

చున్నది. సారగమ్మ నాగపురం వద్దనున్న “ఖలజ్ పూరిలో మహమ్మదీయులచే 

గాయపడినదట. కాని వారికి పాణములతో చిక్కుట కిష్టము లెక దూసిన 

బాకుబ నొరిగి ఏర మరణము చెందనది ఆమె యనుయాయు లాళవమును 

శత్రువులకు చిక్క వియక సమాధి కావించివి, (పతి పాల్గుణ పూర్ణిమకును స్ 

సమాధి చుట్టును జనులు చేరి యుత్పవములు జరుపుదురు. ఈమె పతాప 

చరలను wa రకులేకాక కలుపుతీయు సమయముల యందు పనివాండును (11 

ల్ని 

శుచుందు ర ర గ 

“ఊరూరిలో ఉడుకుత నం పుట్టించావమ్మా 

మమ్ము కాపాడవమ్మా సారగమ్మా 

తెలియని వేసాలు వేసి 

బే తెర్టుజేసి మోసగెంచిరి ఓయమ్మా 

మము కాపాడినావె సారగమ్మా ”- 

ఈ విధముగా నా పాటలు సాగును. 
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కేవలమీ సారగమ్మ కధవలే వీర రస [పధానమెనది కాకపోయినను 

కరుణతో. చ వీవముతో ప షి “ Ms 

[= 

దనము wre కన్న కొడుక అ యెదుఎనే కండతు=డెములు 
కాంగా నామెలో కలుకుదనము పవేకింకెక. దారిన బోవువారి చూద్దచి 

సహాయము వలన, క తి చేబూని, శిశహంతకులై న దొంగల కసిమన 

యా యావేశములోననే _పాణము విడిచినడి. అట్టి క్లిష్ట పరిస్థితులు కమ్ముకొని 
రానిచో ew పీరనారిగా పరిణమించెడివ్ గాదు. గస ైని పి 

bras దీర్చి దిద్దిన క క్స్ bo రమణీ యముగా జెప్పయిడి నషి 

ఈ రకపు వీరవనితలలో సారగమ్మ వలె నగగణ్యగా నెన్న ం6దగిన 

కాకతి రు దమ్మను గూర్చి, జానపద గాథా కథనము నాకు లభింపలేదు. రాజ్య 

చ[కమును సమర్థ ముగా. (దిప్పంగలిగి, చరిత కెకి రాణించిన యీమె జావపద 

హృదయముల నెందుకు మెప్పింపళీదో తెలియదు. ఆమె రాజ్యతం|తొజ్ఞక, రాజ 

కీయపు చెత్తుగడలు పాకురజనావగాహములు కాని విషయ పుల్తె, యామె 

సామాక్యుని యెజుక కందని యెత్తులలోనే యుండి యుండవచ్చును. లేదా, 
తెలంగాణపు మారుమూలల నామె విరచర్యలు చానపవగాయకుల వాగ్గ హ్యర 

వినిర్ణతములై యింకను వినువారల గుండెలో వీరమును పరవళ్లు. _దొక్కించు 
చున్నవేమో తెలియదు-ఆట్టి గాథలేవైన నున్నచో నవి పరిశోధకులు వెదుక, 

దగ్గవి. 
త్రీ పరమగు గాధలలో వనితానిష్టమగు వీరమును ధర్మపీరముగ 

(కామమ్మ కథ, సన్యాసమ్మ కధ మొదలగునవి) నెట్టు (గహించితిమో, అలై 

వీక భేదములుగ నీ జానపద గేయగాధలయందు, భ క్రి వీరమును, దాన వీర 

మును గూడ గుర్రింప వచ్చును, 
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అ త్ర నతన నొకొలకు (ప్రముఖ సంఘటన జూతనంతబిని ఉల్జూత 

లూగించుకు. శానపద మాకనములు కూడ నందులకు పులకించి, వారి గళముల 

ములగు కొంగొ తగాధ లుదృవించును. బస వెశ్వరుని 

ఏర శె వ మతాభిని వశము, పీరమా హేశ్యారులగు జంగముల, కథలకు రూపు దిద్ది 

తెలుంగు జాతి యందలి జానపద జన జీవితమును, వారి సాహిత్యమును అలంక 

రించినది. 19,189 శోతాబ్దులలో పఏీరశె వ భ కవరుల గాధలు, శైవ యా తాస్థల 

ముల యందు [పతి ధ్వనించుచుండెడివి. 'సిరిగిరి”కి నడిచెడి పరుసలో కలసి 

జానపద గాయక శాతియగు పిచ్చుగుంట్లు, శివభ క్తవరుల గాధలను చెప్పుచు 

వీిచ్చమె త్తుకొనెడివారు.3 వారు వర్ణించిరని సోమన చెప్పిన గాధలలో ముఖ్యము 
లె నవి, అరియమరాజు, ఏణాధినాథుడు సవరద నాచయ్య, కరయూరి చోడండు, 

సిద్ధరామయ్య, పిరిసిద్ద రామయ్య, సిరియాలుండు మొదలగు పరభ కుల గాధలు 

కలవు ఈగాధలనుపదికించి చూచినచో నిందలి భ _కినిపిరభ _క్రిగా వర్ణించవచ్చును. 

ఆలంకారిక పరిజ్ఞానము పకారమి, భక్తి రసమగునా కాదా, భ కిమే రసస్థాన 

ముకు పొందనిచో దానితో వీరముకు జతచే యుట యెట్లు, అను వాదవి వాదముల 

కిచట తావులేదు. ఒక ఆదర్శమును మనము నందుంచుకొని తన్నిష్టనుగు 

ప్రత్యగ బుద్ధితో, తత్సాధన కవసరమగు నుత్సాహ |పపూర్ణ చిత్తముతో, 
దానిని సాధించు వానిని ఎట్టి పట్టుల నై నను వీరునిగనే వరింపవమ్చును. ఇవటి 

వీరశైవ భ కవరుల చితముబు జంగమ లింగా యత ములు గురులింగ జంగ 

మార్చనయే వారి ధ్యేయము. తద్గతమగు నుత్సాహముచే వారి యెడందల యందు 
ధన పాణమానముల కాసించని తెంపజితనము నిండియుండును కావున వారిది 

ఏరభ కి. 

ఇందలి యరియమరాజు, రుదాన్యశబ్దము పలికెనని యాచకుండై న యొక 

(వాహ్మణుని, తన చెతి యందలి చట్టువముతో జంపి, “అస్తేల చేసితి'వని రాజ 
(పళ్నించంగా “చంపిన విధము, చంపంగందగు తప్పు శంభుండ యెజుంగు(గాన, 

చంపః౭గ క ర్రదెవుండ కాక కావ(జంప(గమీరు గ ర్రలెయనిరాజును ధిక్క_రించెను* 

“భవి కిటకముతోడ శివభ కిపరుని సరిచేసిన” రాజు రాజ్యమున నుండ నొ ల్లనని 
శివుడు “తనకు పక్షంబు.దెరువ(గా లింగ గర్భమున జొచ్చి కైవల్యము నందెను. 
వాపునకు 

5!. పాలు్యంరికి సోమన -_పండితారాధ్య చరిత- పేజీలు 844_847 
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సవరద నాచయ్య, తన భార్యకు కవల పి బ్రలుదయించు చుండగా తన 

కడ స్ లింగమే యుండుటచే, ముందు వచిన పి ల్హవానిని లింగభథభా రిని 
ర్ 

రెండవ వా(డట్టు పుటిన వెంటనే లింగధార కానందున, నా బాలుని మొగము we 

3 యలు 

జూడ నొల్లక వానిని జారనేయించెను. 

ఏణాధి నాధుడు, తన యెదుట నిలచి పోరాడుచున్న దళవాయి భూతి 

రుుదాక్షధారి యగుట జూచి కరవాలు పాజవై చి వానికి | మొక్కను. 

ఇస్ర కధల నన్ని టిని పరికించి చూవినచో, నీ భకు లవలంబించిన భ క్రి 

యందు వీఠతాస్స్ఫూ ర్రియున్నట్లు _గహింపవచ్చును. ఇచ్చటి |పతికధ యందును 

నాయకునకు మత నివిప్రమగు నుత్సాహమే స్థాయియె యొప్పారుచున్న ది. శాతి 

మత, కుల వె షమ్యములతో నిండి నిర్వీర్యమైన సంఘమును వీర శె సక 

భ క్రిపాశబద్దము జేసి పీర్యవంత ముగా నొనర్చినది 32 ఆనాటి ఏరతై వులు 

'లింగపసామితే శస్త్ర ములమబూని శివదోహులను జై నులను జంపుట మోద 

కార్యమేయెనను, తన్మూలమున నాటి మానవ ప్కృాదయాంతర్గతమగు వీరతా 

స్ఫూర్తి వెల్లడియగు నవకాళము లభించినది వీరశైవ భక్తులు శివునికంటె 
శివభ కులము మిన్న గాజూవిరి. నివ పీత్యర్థమె తమ బంధువులను, భార్యలను, 

బిడ్డ లను చివజకు తమ్మును ఆర్బించుకొనుటకు వెనుదీయరై రి. తమ భ క్యా 

వెళమున వీలు కన్నులు పీకుకానుట, నాలుకలు సేజుకుకొనుట. తలలు తజుగు 

కొనుట వంటి యాత్మ హీంసాపద్దతి నవలంబించెడివారు. చిపమునకు చమురు 

లేనిచో జుట్టు ముట్టించుకొని జీవద్దిపములై వెలుగువారును, గుగ్గిలము లేనిచో 

దేహములను కాల్చుకొని యా పొగతో ధూపములు వేయువారును ఆ కాలమున. 

గలరు. బసవని కాలమున కల్యాణ కటక మున సెట్టి ఏరభ క్రి ననుసరించు 

నారాధకులు లక్షల కొలంది యుండెడివారు.32 సోమన కాలమున శ్రీ శె లము 

కిక. శ్రీ చిలుకూరి నారాయణరావు - ఉపోర్దాతము. పండితారాధ్య చరిత 

1989. 

లి. డా॥ చిలుకూరి నారాయణరావు - సే, లిలి0 ఉపోధ్ధాతము పండితారాధ్య 
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లోని వీరమండపమిట్టి యాత్మ హనన చర్యలను (ప్రకటించు స్టానముగా నుండె 

డిది. ఇట్లు వీరత్వస్సూ రి కలిగి, (పాజ్మానవ మేధా సంబంధియగు నాత్మ 

హనన చర్యకు మిక్కిలి పాచుర్యమును గొని వచ్చిన వీరథటులు వీరే, 

వీరతా (పతీకలై న యిట్టి శివభ కుల గాధలు జానపద మనస్సమాక ర్షణ 

చేయుటలో వింతలేదు. నాకు దొరికిన గేయగాధలలో నిట్టివి రెండు గలవు 

రెండును కర్నూలు [పాంతమ.నకు (జెందిన వే. అందు మొదటిది సిదియాలుని 

కధ, రెండవది “సూర్యభాండవి కధ . రెండు కధలును సొహిత్యకులకు 

పరిచితములయిన వే. 

సిరియాలుని కధయందు మిక్కిలి యా వేశముతోడను, ను దేకము 

తోడను చెప్పబడిన భాగము, చిలుతొండడును సంగవ్వయు గలిసి సిరియాలుని 

చంపి శివ మోగి కార గింపు పెట్టిన భాగము. 

సురాభాండేశళ్ళ్యర కధనమే జూనపదునినోట “సూర్యభాండవకధ'యెనది. 
ఈ కధకు పెక్కుచోట్ల పెక్కు_రీతులుగా పచారమున్నట్టు తెలియుచున్నది. 

చితూరుజిల్లా వాయల్పాడు తాలూకాలో ‘కలకడ, యను గామమున లింగ 

వెలసిన దేవుండు సురాభాండేశ్యరు(డు. ఒక రాజు కూతురు, సత్య 

ను నామె భగవద్యిలాసముచే నవివాహితగనే గర్భమును ధరించెను. 

తు సుశీలమును నిరూపించుటకై తం డియొక కల్లు కడవ నామె తలపై 

[కూరాశీ విషమును చుట్టకుదురుగా జేసి యుంచి కల్లు తొణకకుండ, పాము 
కొటువకుండ నేడు పొలిమెరలు దాటవలయునని కట్టడి చేసెను. ఆమె యా కట్ట 

డిని గడచి నేటి కలకడ యున్న చోట కల్చుక డవను దించి, నదీ రూపమున 

(ప్రవహించెను. కల్లు కడవను దించిన చోటు కలకడ యెనదనియ, నామెను 

కాపాడుమశ్న శివుడే యట సురాభాండేక్యర రూపమున భక్త శరణ్బుడమ్మె 
ననియు స్థానిక ముగ కధలు చెప్పుదురు,33 

కక 

ఇ 

వీక్. శ్రీ జీరెడ్డి చెన్నా రెడి _. పరిచయము - సురాభాండేశ(రము rs te వ 
రచన - శ్రీ పూతలపట్టు శ్రీరాములురెడ్డి) 
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నాకు దొరికిన కధయందీ యంశము లేదు. ఒక గొండ్ల వనిత ఈదు 

లతో ( తతోపు) వన్న థర కంబలి దావింది తిరిగి హోవృుదుండ(గా 

[బాహ్మణు(డొకండామె ఏందమును వాూబఛి వర్ణించుచు వెంట(దగిలి యింటికి 

వచ్చెను. ఆమె పొందు గోరెను. గౌండ్డవాండు ఇంటికి వచ్చు నలికిడి విని 

'బాహ్మణు(డు భయమంది, తన్ను దాచి ఫెట్టుమనగా నామె పొంగి నువుళలు 

వారుచున్న కల్లు కుండను జూపెచు. భ రరాంగా శివ బాహ్మణుని తృ పిపజచి 

కల్లుకుండలలో దాచితినని భార్య చెప్పెను. అతండు మూతతీసి అందు ఊపి 

రందక చనిపోయియున్న భసిత రృుదాకధారియైెన శివ బాహ్మణునిజూచి యప 

రాధము జరిగినదని శిరఃఖండనము చేసికొనంటోయెను. అంత నా శవము 

మాయమై యచట శివుండు సాౌవాత్క_రించి, యా దంపతులకు కై వల్యమిచ్చెను. 

కల్చుకుండ యందు సాకాత్యురించిన శివుండే సురాభాండేశ్వరుండయ్యెను. ఈ 

గాధలయందలి వీరత్వము యొక్క స్వరూపమిది. 

ధర్మమును, భక్తిని, _పగాఢమగు వీరతావె భవముతో భూషితము చేసి 

నకి, దావగుణమును గూడ కోధింపజేసిన దానవీవల కథలును గలవు. ఇందు 

నాకు లభించిన వానిలో తలమానిక మనందగినవి “బుడ్డా వెంగ్యశడ్డి” కధ. 

ఈయన జన్మ స్థానము కోయిలకుంట్ల తాలుకాలోని ఉయ్యాలవాడ. తండి 

నల్లపురెడ్డి. తల్లి వెంకటమ్మ ఈయనకు గువ్వురు భార్యలు. ఈయన డెబ్బది 

సంవత్సరములు జీవించి 1900 సం డిసెంబరు తె! శ పరమపదించెళు. పూవు 

పుట్ట(గనే పరిమళించునని యీయన యందలి దానగుణము చిన్ననాండు బడి 

చదువుల యప్పుడే వికసించెము. పెద్దవాండై తన యింటి రపందు నిత్య 

సంతర్పణ యరట చయుటయేగాక వీదలకు ఉపనయనములు, వివాహములు 

చేయించెడి వాడు. ఆయన ఇంట, (పొద్దుటిపూట సత్యము నూరిలోని పాడిలేని 

బీదలకు మజ్జిగ పంచు నలవాటుండెడిది, ఎప్పుడును వచ్చు నొక వీదరాలావేళ 
నాలస్యముగ వచ్చుటచే మజ్జిగ మిగిలిపోయెకు. ఆమె యూరక తిరిగి పోవు 

చుండంగా రెడ్డి చూచి, నీవు వేళకు రాలేవు ఉత చేతులతో నీవు తిరిగి పోవుట 

మాకు కేమముగాచని యింటి3డ్లశే పాడి చేసకొమ్మని యొక “మలి చూలి పజ్జ'న 

తోలిపె పైరు, 
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అటే మటియొక రోజు ఒక బిచ్చగత్తె బయటినుండి “యమ్మా నీ చెవు 

టకు నూసిన పాతకోక పార వేయుమని యడుగుచుండెను. ఆయన భార్యలలో 

నొకామె కోపము దెచ్చుకొని “పాతదేమి కర్మ, నీ కొజకు (కొత్తది నేయింి 
దండెము షీద వేసికినని పిసుగుకొనెను. అది విన్న రెడ్డి చర చరలోని కేగి 

యామె కట్టి దండెముపె వేసిన “పుట్టినింటి కొత్త చీర” నొకదానిని జూచి 
(on 

దాని నా బిచ్చగ ల్రెకిచ్చి పంపిచై చెన 

అన్నిటి కంటెను మిన్నయైనది, యీయన 1886 కయ నామ సంవత్సర 

మున దేశమ. నల్లకల్లోలము చేసి వైచిన “డోక)-ల కలువు నందు, సర్వ 

శక్తులు వినియోగించి పాటుపడి యన్నార్తులకు కల్పవృక్ష్షమై యాదుకొన్న, 

దాన చర్య, అనాం దేశమున చెంరేగినది వీరజూామము కడుపు నిండ 

నన్నము తిన్న వాండగుపడినవో వాని డొక్కు చీల్చి యా యన్నమున కాశపడు 

దుర్దశ యానా(డు (ప్రాప్తించుటచే దానికా పేరు వచ్చినదట. 1835 |కోధినామ 
వత్సరమున నొక మావరి పంటలు పడెను “కయి యందు చినుకు లేదు. 

దైవ మాతృకములై న కర్నూలు జిల్లాలోని పత్తి కొండ, డోన్ తాలూకాలు, 
బళ్లారి జిల్హాలోని కొన్ని | పాంత ములు, ఎత్తి వచ్చి కుటుంబములు కుటుంబముటే 

పశువులతో పాటు రెడ్డిగారి పతిష్ష నిస యుయ్యాల వాడ, శేరుకొన్నవి. అప్పుడు 

పూటకు ఎనిమిది వందల మంది దనుక నాయన యిట నెంగిలి పకుమండిరి, 

తాత ముతాతలు చేర్చిన లక్షల [దవ్యమును, పుట్ట కొలది ధాన్యమును, 

ఆ సమయ ఎన హరించుకొని పోయినవి. ఆయినను రెడ్డి జంకక బీవనలను 

వెంటనిడు కొని చుట్టుపట్ర [గొ మములలోని మోతుబరుల చెంత ధనమును 

ధాన్యమును ల యన్న దాన కార్య|క మమును “నసాగించుచుండెనట. రెడ్డి 

వచ్చుచున్నాండన గనె పాతరల పెరికించియెన(గొని పోవునన్న జంకుతో లుబ్బా 

[గేసరులు సెతము వానితో సహకరించెడివారు. 

ఇట్లు వెంగళ రెడ్డి యొక సంవత్సరము పాటు క్షుధాపీడితుల వెన్ను 
| కాగియుండెను. “అన్నా రుల కండదండయె  నిలచెను. ఆందులకె వేనవేలు 

)ణములు దెచ్చెను, ధాన్యమును 'పెచ్చులికు దెచ్చెను. ప్యతములు లేవు, 

. ములు లీవు, ఈ కణువునందు వలస వచ్చి తన యింట తల దాచుకొన్న 
ఫ్రీ 
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జనుల ప్రుగుడు పుణ్యములను, దోశల పధ్యపానములను, ఆన్నియు స్మకమముగా 

జచెపించెను. 

వె శంయుజమున దేశ 

వ్యా ప్రముగా తటితో వర్షము కురిసెను. ఆప్పుడెక్క_డి వారక్క-డకు పయనమగు 
చుండగా రెడ్డి వారికి విత్తనపు గింజలు గూడ కొట్టి యిచ్చి పంపెకు. ఆయన 

పోషణలో కటువు దినములు వెళ్ల మార్చుకొన్న కృత జ్ఞ్జుల న తరువాత నో 
ళం రుం 

ప. 

తమకు గల్గిన సంతానమునకు వెంగళ య్య, వెంగళమ్మ యను పే రు బెటుుకొనిరట, 
౧ ae) 

1687 |పభవ నామ సంవకారమున తొలకరించి, ఆః 

కలువు కాలమున నాంగ్ల _పభుత్యము వారు కలువు పనుల నేర్పరచి 

బీదలకు జీవనాధారమును, గల్పింపయాచిరి. కాని రెడ్డి యసహాయ శూరుండైై 
నిర్వహించిన యీ మహ తర దాన చర్యను మెచ్చుకొనకుండ నుండ లేకపోయిరి. 

విక్టోరియా మహారాణి పట్టాభి షేక సందర్భమున, ఢిల్రీలో దర్బారు జరిగినపుడు 

రెడ్డి యచటి కాహ్వానింపంబడి 14 తులముల స్వర్హపతకమును గౌరవ లాంఛన 

మ్య పొందెను. దానియందలి వక్క-ణ వి మిట్టున్నది. 
ర్త 

Presented 

to 

Budda Vengala Reddi 

As a token of the High appreciation of 

Her Majesty's Government 

of his 

Munificient Liberality 

to his dese country men in the 

famine of 

1886 

ఇప్పటికిని ఆ పతకము రెడ్డిగారి కుటుంబీకుల చెంత నున్నది3*. వారే 

$ఉ. నాకు రెడ్డిగారి జీవిత వివరములను, పతకము నందలి వక్కణను, 

తెలియ(జేసిన వారు నంద్యాల వా స్రవ్యులగు, (శ్రీ మద్దులపల్లి వేంకట 

సుఒబహ్మణ్య కా న్ర్రేగారు. 
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[పతి వత్సరము ఊగాదికి ఆయన సమాధి చెంత గొప్పయుత్సవమును జరిపింతురు. 

అప్పుడది యొక యా(తాస్టలమై యఏటిం దేశము నాలుగు మూలల నుండి, 

జనులు స్నానముచేసి తగి గుడ్డలతో “కాయ కర్పూరము" లను గొనివచ్చి రెడ్డి 
యెడల తమకముణగల కృతజ్ఞతను తెలపుకొండురు. పద్మపవ ర్తకులు, ఆయన 

చేసిన దానకృత్యవా లను కై గట్టి, తీరు తీరుల పాడుట యీనాంటికిని ఆచట 

కాస్పించును. అట్టి చేయగార ధల కెల్ల మకుటము వంటి రెండు చరణములను, 

ఈ నా(టికిని కర్నూలు _పాంతమున నే బిచ్చగాని నోటినుండి యేని వినవచ్చును, 
ఆ చరణము లివి, 

మి. 

'"ఉత్తరాదినా ఉయ్యాల వాడలో 

ఉన్నది ధర్మము చూడ రయా 

నేటికి బుడా వెంగళ రెడి 
a యె 

పభువని కానరయా_” ధర్మ 1 

కలియుగ మహాదాత యినెడి సార్ధక బడుదము నందిన దానవీరుండు బుడ్డా 

వెంగళ రెడి. 
లి! 

ఈ మహాదాతకు సంబంధించిన పదములు చెదురు మదురుగా నాకు కొన్ని 

కర్నూలునందు బిచ్చగాండ వలన లభించినవి. గాని వాని పూర్తి స్యరూపమును 

సేకరించుటకు వీలు కాలేదు. ఒక మవహాపత్కరమగు సంఘటనవలన నొకవ్య క్తి 
దాతృత్వము శతధా (పకాశించిన తీరు ఈ గేయగాధయందు నెలకొనియున్నది. 
కాలము గడచిన కొలది విస్తృతి పధమున జారిపోవు _ప్రమాదమున్న యిట్టి 

పదములను భ్రదపజచుట యవశ్య కర్తవ్యము. — సంఘము లీ పనిని 

సునాయాసముగ నిర్వహింప వచ్చును. 

ఈ కోవకు చెందినదే మశియొక గాద నల్చసోమనా ది కథయందు 

అంతర్భాగముగా నున్న సోమన్నాది తండి తిమ్మా రెడ్డి కధ. 

కల్పుకుర్తి జిల్లాకో చెందిన రంగంపేటలో పాకనాటి కాపుకొడుకు తిమ్మా 

రెడ్డి, ఆయన భార్య కేశ మ్మ కాపురముండిరి. ఆ యూరికి వారు మోతుబరులు. 

ఛః కేశమ్మ “సనధాశివనం పేట” నేలు సదాళి వ రెడ్డి తోంబుట్టువు జ వెంగళ రెడ్డి 
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కధ యందలి డొకగాల కటువు కాలమే యిచటి కాలమును; (1886) రంగం 

చేట చుట్టు పట్టనున్న వీదసాదలందరును కజువుధాటి కాంగలేక వలసపోవుచుండిరి* 

అంత తిమ్మా రెడ్డి 

“భామా ఓ భామా కేసమ్మ దొరసాని 
(పజల దుఃఖమూ మనము జూడలేమే భామా 

[దవ్యముంటే నేమి ధనముంటే నేమి 

ధనము ఊరిక ఉంటే ఎవ్వరడిగేరూ 

పజల కిచ్చీ వాండ్లను సాకుదామూ 

కీ రన్న ఉంటుంది, అపాకీర్తన్న ఉంటుంద” 

అని భార్యను సం[పదించి తన కున్నదంతయు (ప్రజలకు పంచిపెట్టి వారి యాకలి 
దీర్చుటకు [ప్రయత్నము చేసెను. ధనము, ధాన్యము, ఎడ్డు, నగలు అన్నియు 

నై పోయినవిగాని కజువు 'తెల్పారంబోడు' 

అప్పుడు, 

“చూచె తిమ్మారెడ్డీ, కాదు, బంగరు కడ్డి 

కల్పవృక్షము రెడ్డీ కామధేనవ రెడ్డీ 

భూదేవతా రెడ్డి పటపట పండ్లు గొరెకె 

కరువమ్మ కడుపుగాల, నన్ను ఓడి సుందా 

నా మందిని జంపుతుందా దీని తమాష జూచేనూ” 

అని భార్య మెడనున్న “స్థాళి” (తాళి) (గ్రహించి దాని నమ్మి యా ధనమును 

క్షుధా రులకు వెచ్చించెను. ఈ తిమ్మారెడ్డి కొడుకే తరువాత “గద్దగూడెము పల్లె 

కడ, గడికట్టి దానికి గద్వాల యను నామముంచిన నల్లసోమన్నాది. ఈ విధముగా 

దాకృత్యమునందు సెతము వీరఠతాస్పూ ర్తి నెజపీన, దాన వీరుల గాధలచేంగూడ 

జానపదుల వీరారాధనా తత్పరత కో భించినది. 

రాజకీయ కారణముల వలన పతికక్షుల నెదిర్చి సాహసకార్యాచర ణ 

మొనర్చి (పాణములకు సైతమొడ్డి యమరుల్తె న వీరుల గాథ భనేకములు జానపద 
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మానసముల నలరించి గేయగాధలుగా నెగడినవి. ఇట్టి ప. SEE 
తెంచినచో' కె పెద్ర పట్టిక రూపొందును., (వసంగాంతర మున నీ పకరణమునందిే 

స్పృృశించంబడిన పల్నాటి వీరచర్నిత, కాటమరాజు కధ, త్త ముని కథ 

బల్లూరి కొండయ్య కధ, సర్వాయి పాపని కధ మొదలగునవి, అన్నియు నీ పట్టిక 

(కింద చేర్ప్చుంబడ వతవిన వరు 

Tal 

వీసియందలి కథాంశములోని వీరతా స్ఫూర్తియు, జానపవ మానసమిట్టి 
పీరులమై పెంచుకొన్న యాకర్షణమును వెనుక పేశ్రీలళో వివరింపంబడివది. 

కధాంశమున కంటె పహ స్పష్టముగనో యస్పష్టముగనో నెలకొనియున్న 

చరి తాంశము ఓఒప్పురికింపరా నిది అ ఈ చార్మితిక వీర గాధలనన్నిటిని కొన్ని 

విభాగముల |కిండికి(దెచ్చుటకు వీలున్న దీ, 

1 కొన్ని పొంతములకు జెందిన రాజ్యపాలకులగు రాజు లచుట్టును ఆల్లబడిన 

కధలు. 

పత్నటి వీరుల కథ _ కాటమరాజు కథ యిట్టి వి ఇందొకటి పల్నాటి 

సీమకు చెందినది కాంగా మజియొకటి నెల్లూరు సీమకు చెందినది. విదే 

శీయుల యునికి తెలియని కాలమునకు జెంది, మకుటాభిషి కులైన రాజు 
లకు సంబంధించిన గాధలివి. - ౬భింబెడి జానపద చారితక గాథలలో 

[పాచీన తమములె న గాధ లివియే, 

2, విదేశీయుల |పాబల్యము హెచ్చిన వెనుక, సంస్థానాధీశుల [ప్రభుత్వము 

నెజపిన చిన్నచిన్న (పశువులకు సంబంధించిన గాథలు, బొబ్బిలి, పెద్దా 

పురము, పెనగొండ, వనపర్తి, గద్వాల, సదాశివనం పేట, వంటి సంస్థాన 

ముల చరితను దిక్పగిదర్శకముగా చూపుగాథలే, _బొబ్బిలియద్దము, 

పెద్దాపురపు కోడి పందెములు, బంగారు తిమ్మరాజు, రామేశ్వరరావు కధ 

సోమన్నాది కథ, సదాశివరెడ్డి కధలు - 

లి, పర పభుత్యము సాగుచుండగా, నందువలనన సంతృ పిజనించి, | పతి 

ఘటనముసాగించి, “పితూరిిలు రేపిన వీరవరుల గాధలు - చిన్నపరెడ్డి 

కథ, గుజ్టాల గోపి రెడ్డి కధ,బల్లూరి కొండయ్యక థ , అల్లూరి సీతరామరాజు 



పీరారాథనాంశములు 

కద వంటి వీ కోవకు చెెవవవ గాటు. వీసికలన గూడ సమకాలిక 

(పభుత్వ స్టితి (గ్రహించుటకు వీ ఎడు ము. 

4. కధాగత వ్య కులుకు, కధజరిగిన స్థలమును, తెలుంగు దేశమకకు చెందిన 

వె నను, ఇచటికి _పౌకివచ్చి, యితర రాష్ట్రములకు కటి చె! 

గాధలు, కంపిలి నేలిన కుమారరామని కధథయు చెంంజీ దురమునేలిన 

దేశింగు రాజు కధయు, మనరావా దేశమునకు చెందిన కరిణేకల్లు పీకుల 

(ఆరెమరారీల కథ కధయు నీ విభాగమునకు(జెండినవి 

పీని యందలి చార్మిత కాంశ యులను గూర్చి కుణముగా, పలువురు పరి 

శోధనా పరమేష్టి కల్పులు, పరిశీలించి తమ యమూల్నాఖి; పాయముంను వెలువ 
రించి యున్నారు. డాక్టరు రామరాజుగారి తెలుయపువానపద గేయసాపాత్యము 

నందు చారిితక గేయములనుశీర్షికలో,నాయన ఇతరుల యభి పాయములను సమీక్ష 

రించుటయేకాక, _ వీనియందలి చరితను గూర్చి, తమని 

అల్ 

మగునన్న భీతితో నేను వానిని స్ప ఎ్రశించుట లేదు. 

కధాకధశమునకు సంబ౨థిఐచినంత మట్టుకు వీళరనసో 

నంశముయొక్య్థా పరిణామము శజానపదగయగాధల నందు మనోహరమును, 

సహృదయ హృదయకంజకమునె యొస్చారుచున్న వె. 
క్కు ఆ 

SUI 



రాజకియ సాంఫికాంశములు 

జానపదగేయ గాధలయందు. కథావశమున నమరి, మనకు లభించెడి 

రాజకీయ సాంఘిక సమాచారము స్వల్పమేయెనను, అది జానపద నాగరక, 

జీవన విధానముల మధ్యగల విభిన్నతలను దెలియ ౧జేయ౧గల సమర్ధత కలదిగా 

కాన్పించును. అట్టని జానపద జీవన విధానము నాగరక మానవునకు పూర్తిగా 
తెలియదనిగాని, మిక్కిలి [కొ _తయెనదనిగాని చెపుట నా యభిమతము కాదు, 

(పతి వ్య క్రియు తాను నివసించు నాగరక సంఘము యొక్క (పాబల్యము వలన 

లోకమునకు తాను మిక్కిలి నాగరకముగా కాన్పించుటకే యిచ్చగించుచుండును, 

కాని తన యంతరాంతర మునందు, తాను జన్మనందిన కులమత సంఘములకు 

సంబంధించిన పౌ కనాచారములను ఆభిమానించుచు వానితో తన్నభేదముగా 

చెప్పుకొనుటకే కుతూహలపడుచుండును. కావుననే తన వంశమునందు పరం 
పరగా నవలంబింపంబడు నాచారములును, విధులును, ఆంక్షలుము, ఎంత మూఢ 

ములును అర్థర హితములు నని సమకాలిక |పపంచము హేళన చేయుచున్నను, 

వానిని విడిది పెట్టుటకు వాని మనస్ఫంగీకరింపదు. ఆట్టివానిని బాహాటముగా తనకు 

చెందిన వానినిగా' చాటుకొను నిబ్బరము నాగరకునకు లేక పోయినను, జానపదున 

కుండును. కాననే వాని సాహిత్యము నందీ సొంమిక స్థితిగతులు పత్యక్షముగను 

(పస్పుటములుగను కాన్పించుట కవకాశమున్నది. ఇట్టి సాంమకాచారముల వెనుక 

పురాతనత్య మివతాళించుచుండును, 

జానపద వాజ్బయమున (పతిబింబించెడి పభుత్వము ఈనాటి [పభుత్వ 

మునకు |పతీకకాదు. ఒకనాటి రాచరికము, మండలాధిపత్యము, పొరుగురాజుల 

తోడి సంబంధ బాంధవ్య ములు, పజలకును పభుత్యమునకును మధ్యగల సంబం 

ధము, పన్నులు, పగలు, యుద్ధములు, వంటి విశేషము లిచట. గాన్పించును, 

వ్యూహరచన, చెనిక బలముల యేర్పాటు, కోటలను వశము చేసికొనుట, రక్షిం 

చుట, వంటి విషయములన్నియు గత కాలమునకు! జెందినవగుటచే, నాగరక 

పాఠకునకు, లేదా కోతకు ఆవి యాస క్రి దాయకము లగుచున్న వి. 



రాజకీయ సొంఘీకాంశములు పరప 

పల్నాటిగాధయిందు వర్ణితమైన రాజకేయ పరిస్థితులను, ఆచారములను 

ఆరయుటయుొప్పు ఇచట వర్చితమైన యుద్దము జఖిన్ను చొక్క 

జరిగినది కాదు కేవలము దాయభాగ సర్దందమునకై మహాభారత మున 

కురుపాండవులు పోరినక్రై యిచటను అన్నదమ్ములు ఉలఆహొఎబెద, “కానీ పదు 

నొకండు పం డెండు శతాబ్దుల మధ్యకా కాలము ఆం ధవేశచరి తళో రాజకీయ 

ముగా చెడ్డకాలము.! డక ముహాసాయాజ్యము దుర్చంము కళ్లూ మణి మొక 

మహాసామాజ్యము వేరుదన్ని పటిష్టమ మగుటకు ముందేర్చుడిన అవ్య వస్థతోయ 

గూడిన సంక్షుభిత కాలము. ఆ కాఎమున నాం్టధదెశము వెలనాడు, పల్నాడు, 

కమ్మనాడు, పాకనాడు, పొ త్రపిశాడు, మొదలగు చిన్న చిన్న భాగములుగా 

శతధా విభక్తమె యుండెను. ఒక మండలాభిపతైకిని మణియొకనికిని మధ్య 

సామరన్య మరుదుగా నుండెడిది.దానికితోడు వేంగీ దేశాధిపత్యమునకె నిరంతరము 

కలహించు పశ్చిమ చాళుక్య రాజన్యులవలన నాదేశపు  చేలికలకు కాంతి 

లేకుండెను. ఇట్లు పెద్ద పెద్ద యుద్దములును, చిచ్న కలహములును దేశమును 

నిత్య రణరంగముగా చెయువుండెడివి. ఆ సమయమున దాయభాగ నెక్టయము 

నక యేర్చడి కుటుంబ కలహాముగా పరణమించినది పల్నాటియుద్ధము, 

అయినను ఈ యుద్ధమున సామంకత్యము వలననో, స్నేహ బంధుక్వములను 
పురస్క_రించుకొనియో, కలచురి రాజుల, వెలనాది దుక్టయులు, కోటరాజుంు 

పోయసల భల్హాణిలు, గుడిమెట్ట చాగి రారు, కాక శీయులయ మొవలగు సమకాలిక 

మండలాధిపతులు ఇరుపత ముల యందురు సర్దుకొని యునస్రమువం జబాల్లొనిరి. 

పైహయులు పశ్చిమ చాళుమ్యుల సామంతులు. మైంమాదేవిని నలగామ 

రాజున కిచ్చి వివాహము చేయుటవలన. ఏరికిఎ వెలనాటి చోళులకును బంధుత్వ 

మేర్పడుటయే గాక, పలనాటిసీమ అరణముగా వచ్చినది. ఆవే మలిదేవుకకు 

బిజ్జలదేవి నిచ్చి వివాహము కావించుటవలన, వీరికి కల్యాణ రాజులతో హ్. 

మేర్పడినది. పల్నాటి యుద్ధమున సీ సంబంధముచేత వెలనాటి చోడులు నలగామ 

రాజునకును, కల్యాణవాజులు మలిదెవరాజు శకును తోడ్పడిరి. ఇంతేకాక, నలగాము 

నకు. మొదటి కాకతి |పతాపరు[చు(డు, ధర ణికోఎ భీమదేవు(డు, కోట కేతన్నలు 

1. శ్రీ పింగళి లక్ష్మీకాంతము - పీథక, పలనాటి వీర చరిత 



| గ్ 

ప్రీ0శ్తీ జానపద గేయ గాథలు 

తోడ్చడిరి. పీరు చార్మితక పురుషులు.  ఏరందణి కాలములును పల్నాటియుద్ధము 

జరిగిన 1181-82 సం, తో సమన్యుయింప(బడుచున్న వి. 

అప్పటి యుద్ధము వలన పజల కేమి కష్టములు వాటిల్లైనో, యెట్టి మభ 

కలిగనో యీనా(డు సుస్పష్టముగా మనకు తెలియరాక పోవచ్చును. కాని యా 

నాటి యుద్దసంరంభము, రాజకీయపు కెత్తులు, రాజజీవన విధానము, మొదలగు 

విషయములను ద్మికృదర్శక ముగా వైన సీ గాధ యుతి చూవుట మన 

యదృ్బష్టము. 

రాజు యుద్ధభూమి కేగుటకు ముందు, తొడిగి, పూసి కట్టి, వివిధాలంకార 

ములచే భాసించుచు వాకిట నిలుచుండును. అప్పుడు సకల బలంబులును చను 

దెంచి యాయుధపాణులె యంజలి పట్టి దూరముగా నిలుచుంచురు. ఆంత నాయన 

యధిరోహించు నేను(గు సకలాలంకార సుందరముగ, మంద గంభీరముగ రాజు 

కడకుంగొని రాంబడును. మావంతు(డు తొలుత దానిచే పణామము చేయించి 

కూర్చుండ (బెట్ట(గా పరిచారులు పు తడి నిచ్చెనను పొందికగా వేయుదురు. సేవకు, 
లిచ్చు కై దండతో నాయన కరీందారోహణము చేయును. ఒక సేవకు(డు వెనుక 
గూర్చుండి తాంబూల మిచ్చుచు చామర గాహి యగును అంత నా దంతావళము 

లేవంగా హేమదండముతో నొప్పు మౌ క్రిక ఛ తములు మను జేశు నెదుట పరి 

చారకులు పట్టుదురు. ' ధ్యజములు, గొడుగులును, వాంగణమున శోభించు 

చుండును. అముదు విధములగు వాద్యములు మాషించుచుండగా సామంత ధరణీళ 

వితతి తమ దళములతో ముందు నడచుచు పరికమించును. ఆపైన దండును, 

కైజీతగాం డును, మితులు, బంధుజనము నకుతురు రాజు బయల్యెశలుచుండ (గా 

నాతని వెనుక రాజున కాప్రులును, సేనాధీపతులును బయలుదేకుదురు. వెత 

హస్తుల సందడి యెల్లెడల మిక్కుటముగా నుండును. అట్టి రాజుల పౌరుష 

కథనము చేయుచు భట్టులు వెంట నడుతురు. రాజు యుద్ధమున ఏరమరణము 

చెందినను, వాని కీర్తి దశదిశల వి సరించుటకై భట్టు బదికి యుండవలయును, 

భట్టు రాజుల కీర్తి గానము చేయుటయే కాక, అంతకన్న బాధ్యతలతో గూడిన 

రాయబార కృత్యమును నిర్వహించుటకు రాజులచే | పేషితుండు. రాయబారియై 

వచ్చిన భట్టు తమ రాజు మాటగా నెన్ని కాజు లజచినను, అవతలి పక్షవు రాజు 
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వానికి హాని చేయరాదనుట రాజకీయమగు న్యాయము. పెపేచ్చు కట్టుపు ములు, 

కట్నమిచ్చి గొరవించి ప=పవలయును. 
ef 

యుద్ధమునకు. దరలు రాజులతోపాటు భట్టులేకాక, వీరగానము చేయు 

గాయకులును, కవులును, మానసము నుల్దాసభరికము చేయుట వేశ్యాజన 

ముగు యుద్ధర ంగ మునకు మయనము కోట్టుచుండికి రాజులు తమ పయనమునకు 

ముందు, రాజధానియందు సమర్జుఐగు భారి కుండి, రాజ్యమును, | పజను, కాపాడు 

నట్టు కట్టడిచేయుట యవసరము, మలిదేవానులు కారెమపూడి యుద్ధరంగము 

నకు గదలుటకు ముందు, ఇంటివద్ద కొమ్మరాజు నుంచిరి. జాలచం|దు(డా 

బాధ్యత ను అనపోతున కప్ప(జెప్పెను. కాటమరాజు కధయందు ఐతమరాజు, 

యు బాధ్యత తన చెల్రైలగు అగుమ=చి క ప్పంజె ప్పెను. మతజతియు నూరిలోని 

మోతుబరులను బిలిపించి దొనకొండలోని ధనధాన్యములను, కుటుంబములు, 

గృహములను హెచ్చరికతో కాచుచుండుడని యొస్పగించెను దినవా ర్తమ కలని 

నుండి రాజధానికి నడుచునట్టును, పావురాలు జాబులు నడపునట్టుగను కట్టడి 

చేసెను. కాపులు, కరణములు, పద్మనాయకులు, మన్నీలు వేయికన్ను లతో రాజ 

ధానిని కని పెట్టి యుండవలయునని హెచ్చరించెను. 

స 
చ్చి 

యుద్ధమున _సెనిక బలము తక్కువై నచో “దినభత్యము"నకై రాజులు 

వ్యావసాయికులను, పల్లకీలు మోయు బోయీలను, కట్టెలమ్ము వారిని, వివిధ 
వృత్తులలోనున్న వారిని సేనయందు. జేర్చుకొనుట గలదు. వీరినే కూటువమూక 

యందురు. యుద్ధ భూమికేగు వీరులలో న్యగగణ్యులకు మోకాలి పట్టము గట్టి 
సేనానాయక త్వమును రాజుల స్వయముగా నప్పగింతురు. వీరులు యుద్ధమునకు, 

బోవుటకు ముందు తమ యాయుధముల కుపహారమిచ్చుట గలదు. |బహ్మ 

నాయడు పోకంత సొావముకు, కొంత నీటిని, చేర్చి కుంత మునకు, గ టైము, శసరణా 

గత రక్షణము వీరుల కుండవలసిన గుణము. యుద్ధభూమి యందె నను, వారు, 

తడబాటుచే దాగువారిని, చెట్టు లెక్కువారిని, చేతులె త్తి శరణనెడివారిని, చంప 

రాదు. అన్తే కద్దై మోపుల వారిని, కలగూర వారిని, పకువుల కాపరులను, బలుసు 

కూరాకు దిని యడవులలో దిరుగు వారిని, మగువల గోష్టిలో మగ్నులై న వారిని, 

గుడులయందుంజేరిన వారిని చంపరాదు. 

20) 
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కోటపొడువ వలసీవబ్చినచో, గోవుల పాలు పితుకువేళ, (బాహ్మ ఎలు 
శ, జనులు పనలు చాలించి, బ తముగె న యింటికి (జేరు 

సీరులు తాము చేయ(బూనిన పూస్కిాని విడువరాదు. కావుననే యల్లు 

మల్లు నాయకురాలిమై నెత్తిన కత్తిని, వేటు విఫలము కారాదని చెంతనున్న 

యుక్కు- స్తంభముపె వేసి దానిని రెండు తునియలు జేసి యొజలో నుంచెను, 

ఎవరై నను యుద్ధమున నెన్నిచ్చి పాజుట మిక్కిలి యవమానకరమగు 

విషయము. (వాహ హా నకు ఆ విషయమున సడలింపులేదు. అందుకు ఖడ్గ 

తిక్కన వృతాంతము తార్కాణము (కాటమరాజు కథ. సే. 20)కాని యుద్ధము 

నందు బాహ్మణుని దాహ్మణ మోధుడే యెదురొా నవలయును,. ఖడ్గతిక్క నను 

శివ బాహ్మణు(డగు శివదేవయ్య యెదురొ, నెను. యుద్ధ్దమందై నన, [బాహ్మణుని 

చంపుటవలన [బహ్మహత్యాదోషను వాటిల్లునని వీరులు జంకెడివారు అందువలననే 

బాలచం దుండు అనపోతును యుద్ధము నకు రాకుండ నిషేధించెను కాటమ 

రాజు కధయందు, ఖడ్డ తిక )._న యుద్ధరంగ మునకు రాంగా 

“బుద్ధి చాలని యట్టి భూసురో తముండు 

యుద్ధంబు సేయ నుద్యోగించినాండు 

సర్వధా బాహ్మ(డు చావక పోడు 

బహ్మహత్య మనకు బాపుకోరాదు.” 

ఆని వీరులు సంశయించిరి. 

ఇట్టి పఏీరులు యుద్ధమున కేగుటకు ముందు రాజుచే వీర తాంబూలము గొని 

హభరితులై యుప్పొంగుట కలదు వారి వాహనముల యలంకారముయి, యిత్సాబా 
వారు కై చేసికొన్న తీరుతెన్నులు, వారు భరించిన వివిధాయుధములు, జానపదు 

అచే మిక్కిలి యాప్తి తోడ వర్ణి ంప(బడినవి. 

జట్టు వీరుల సహాయమున రాజులు యుద్ధమునందు ఏజయము నంది రా 

బిరుం నుండి రాజ్యములు గొనుటయు, లేదా, వారిని సామంతులను జేసికొని కప్ప 
నులు గొనుటయు జరుగును. ఊరకోట కడ జొన్న కంకుల విషయమె చిజు 
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ల్ని ( పై సంభవించెనము. ఆ ముద్ద మున ట్ 

కయ్యము నకు కాలుదువ్రగా, నకుగు రాజు వానిని యుద్ధమం వ. క్ష్ 

వుర మధ్యను సమాధాన సూచకముగా, చందవోలు రాజు తన కూతుకు 

మైలమాదేవిని ఆరుగు రాజునే కిచ్చి న యు చేయుటమే గాక పల్నాటి 

సీమ నరణముగా నిచ్చెను జట్టు సంధి సం!పదింపులు జరుపుకొను పదతియేగాక 

తాము జయించిన _పతికక్ని బొమ్మను లోహపతకములలో జెక్కించి వాసం పమ 
యడప వాని కాలికో, ఏనుంగు, గుజ్జుము ముదలగు "తాము. వారా ను 

కాళ్లకో గట్టి యనమానించు (ప కియుకు రాజు లవల౭దించుట గందు. తవ మ 

విజయమును సూచించు జయ స్తంభముల నాటు నాచారమేకాక, పగవాని జము 

లను చాటు ధ్వజ స్తంభములను, వాని ఖడ్గ ములను, ఎత్తుకొని వచ్చు పవలతెయు 

గలభు, (బహ్మనాయడు శివనండ్హ కొాతను వాడివి, యటనున్న “భూతరాట*ంబి 

మను విజయ స్తంభమును గొనివచ్చెను. అవియే తదుపరి కారెమపూడి యందు 

జరిగిన కలనిలో ధ్యజ _సంభముగా నాట(బడివది. 

ఇట్లు పరాకమో పెళులై న రాజులు నుభిక్షమైన తమ దేశమున పండిన 

పంటలో పం డెండు పాళ్ళు కాపుల కుంచి, తాయి నాలుగు పాసు మాత మె 

గ్ర కొందురు. పన్ను వసూలు చేయువాడు సుంకరి ఈతనినే పమ్వుచతాయి 

డనియు వ్యవహరింతురు, నేరము చేసిన వ్యకి కి పభుత్యము దండుగవిధించుము. 

రాజ్యమునందు నిర్టనులై న తకు్కు-వ కులముల వారికి వెట్టిచాకిరి చేయుపద్ధతి 

యుండెడిది. 

రాజసేవకులలో పలు తెగలు గలవు, పధాని, దండనాయకు(డు, 

కోశాధిపతి వంటి |పధానాధికారురేగాక, కోలకాండు, వేగరులు, 'తురుతువా ర్ల” 

లందించువారు, దినచరులు, కాలరులు, విచ్చు క తుల వారు, వీరనాయకులు 

నుందురు. వీరు కొక భట్టులు, వందులు, వెశ్యాజనము, కవివరులు, గాయకులు, 

భరత పండితులు మొదలగువారు (పభు మానసోల్హానమున క్రై కొలువుననుందురు * 
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ందు వరునలో. దీరు నెలగోలు దళము 

రాజులు వనూలు చేయు ప పన్నులలో “పుల్ల రి, కాటమ రాజు కధ యందు 

కధాగమన పాముఖ్యమును పాంవన యంశము. ఈ పుల్ల రి విషమమునె, 

కాటను రాజునకుమ నల్హ సిద్ధికిని కలహము వాటి టిల్రైను నెల్లూరికి పడమటి 

వీములో దర్శి, కి నిగిరి, _వాంతముళు, కాటమ రాజు (ప్రభుత వ్యాపించిన 

[పాంతములు. వారికి పశుధనము మిక్కిలిగా కిలదు వారున్న ఆ (_పాంత 

ముస ఖామము సంభవించి, గడ్డి దొరుకక, వారు పప బలమును సుభిక్ష | పాంత 

వలకు. దరలింపవలసి వచ్చెను. లంకమల, నవ్రమల, పాఎఅకొండ మొదలగు 

గాన సమృద్ధి $ల సీమలను పొదువు కొన్న నెల్లూరి సికు-హోకి నాక కైను. అందు 

వలన కాటమరాజు, నెల్లూరి నేలు చుండిన నలసిద్దితో నొక యుప్పందము చేసి 

కొను. అచట పుట్టిన. తమ మంచలోని కోడె sus నన్నింటి ని, సిద్ధిరాజునకు 

పువ్రరి [కింద సిమృట క్రై కాటమ 5ాజంగీకరించెము. పభుత్యమయుల మధ్య నిట్టి 

యొప్పందములు చిత విచ్శితములై నవి, జరుగుచుండును. కాని కొన్ని కార ణములబే 
కాంమరాజా నియమము నుల్లమఘెంప(గా నా రెండు పక్షములకును మభ్య 

పోరు జరిగెను. ఈ విధముగా కాటమరాజు యుద్ధమున “పుల్లరి మిక్కి. లి పాము 

ఖ్యముసు వహించుచున్న ది. పల్నాటి యుద్ధమున వీ విధముగా [పాయిఖ్యము 

వహించిన యంశము కోడి పోదు. భారతమున ద్యూతమునకున్న (పాధాన్య మె 

యిచట నీ కుక్కుట కులహము నకుగలదు. ఇందోడుట వలననే, మలిదేవాదుఎ 

రాజ్యములు విడిచి వలస పోవుటయు, చివజకు వారికిని, నలగామునకును, పోరు 

జరుగుట యు నంభవించినది. బొబ్బిలి కథయందును, పెద్దాపురపు కోడి పందె 
ముల కధ యందుకు, ఈ కోళ్ల పోరు రాజకీయములగు కలహములకు కారణ 

మగుట క స్పించును 4 

రాచజికము సాగిన నాంటి పరిస్థితుల నీ విధముగా పల్నాటి సీర 
చక తయు, కాటమరాజు కధయు తెలియంజయుచున్నవి. నల్ల సోమన్నాది కథలో 

ఊరి శె పె త్తన దారుండ్రైన “రెడ్డి యొక్క. అధికార _పదర్శనము కలదు. కామమ్మ 

తిధయందు, సహగమనము చేయ నిచ్చగెంచిన కామమ్మకు కుంపిణీ (ప్రభుత్వము 

పెట్టిన యాజ్ఞలును, చేసిన కట్టడులును వర్ణింపంబడినవి. బొబ్బిలి కథ యందు 
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pee క ఇలలో 

'భరాసు బూచి వర్ణన కొంత గలదు. ఇంతకు మించి మూ గే గాధం 

యందు రాచణిక ప మిక్కలిగా వివరింప'బశలేను. 

ఇ(క జాగిపదు(డు వివరించిన సంఘమును, దానికి సంబంధించిన మయాచా 

రములును గమనించుట కాహ్తాదకరవ ము లె పః 

వె వాహికాచారములు a సర్వసాధార ణముగా వధువు పదువాజు వర్ష 

ములు దాటనిదై యుండవలయును. 'పెండ్డి కూతురు తండి తన బిడ్డ నిచ్చుచొ ట 

పంటలు హెచె నచోటుగను, సిరి సంపదలు గల చోటుగను విచారించి సంబం 

ధము నిశ్చయించును. రాజుల యింటి వివాహములలో నొక్కొ_కచో పెండి 

కొడుకు కన్య యింటికి వచ్చు॥ి ఎకు బదులుగా, తక ఖడ్ల ము ను పంపుట కలదు. 

అ క తికి వరునకు మారుగా బాసికముి గట్టి తలంబాఎి పోసి వివాహ కార్య వు 

నడుపుదురు. పెండి కూతు మెడదో ముదుసలి ముత్తైదువ 'పెంది కొడుకునకు 

మారుగా సూత్ర ధారణము చేయును “ధర్మాంగదపాము పాటి పదమునందీ 

యాచారము, కధాగమవమున, |పాముఖ్యము వహించుచున్నది (దావిశ దేశమున 

కొన్ని కొన్ని వర్ణములలో నిట్టి యూచారము వాడుకలో నున్నట్లు నృళాస్రజ్ఞులు 

వివరించిరి. మెసూరు చాకలి కులమున నిట్టి యాచారము కలదు. ఆడుపి బ్రలు 

ర జస్తులలు కాకమునుపే వివాహము చేయవలయునను పట్టింపు గల రోజులలో 

పి లను క్ర త్తికో, చెట్టునకో తొలుత వివాహము చెసెడివారట ఆ పెన సిజమగు 

వివాహ మెంత ల. వచ్చిన వెకుక చేసినను పట్టింపు వేము 2 

మధుర యందలి తెలుగు వ్యావసాయిక జాతి, యచట “తొట్టియహ లని 

పింవయణబడుదురు. వీరిలో తమ యింటి పెం డ్లికొడుకు తమకన్న తక్కువ 

సాంఘిక (పతిప తి (509121 stutus) కలిగిన యాడు పిల్లను వివాహమాడ 

వలసి వచ్చినచో, పెండి కొడుకుకు పి ల్లి యింటికి వివావార్ధమై పంపుటకు బదు 

లగా వాని కటారిని పంపు నాబారమున్న ది. దాని సమక్షమున పిల మెడలో 
C9 

ము తెచువ తాళి కట్టును 3 రాజులలోను క్షత్రియ కుల లము) వెలమల యందును 

2 Mysore cenus report. 190. 

8, E. Thurston - Ethnographic notes in sputh 

Jndia, 
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3 నిట్ట యావారము కన్చించు చుండును ఇట్లు క తి, చెట్టు మొదలగు నిర్జీవ వస్తు 

వులకు వరునియొక్క_ (పాతినిధ్యయు నాపాదించి, పే డైచెయు నాచారము సంఘ 

ములోని పురాతనాచారముగా తెల్లమగుచున్నది. అదియే జానపద గాధలలో చోటు 

సికొన్నడి ఈ యోణారమునకు సంబంధించిన వివ్మితమగు నభియోగ మొక టి 

దరాస న్యాయళాలలో విచారింప(బడికది. ఒక  జమీందారునకు క తికి 

వికము గట్టి పెండ్లి నడుపంబడుటచే, పాణ్శిగహణము, స_పపదీత్యాదులు 
జరుగలేదుగాన, నా సంబంధమునకు గలిగిన సంతానమున కారసత్య గము 

లేదనియు, వారికి ఆ స్తిహక్కు_లు లేవనియు నొక విచి _తారోపణమై నభి యోగము 

నడచెను. కాని వారి జాతి య. వె వాపికాబారము గాన నా క్ సరి 

యెనదే యని తీర్పు చెప్పబడినది 
oJ 

గ్ 

శ 

గ్ర రట Pf గ్ర 
త్త గ్ 

వె వాహికాచారములలో *నోరిమాడలి నియమ మొకటి గమనింప, 
వగివది. ఈ నాండు సంఘమఘమున కస్పించు వరకట్నమున కది వ్యతయమగు 

నేర్చాటు. పిల్లను (గహించు చున్నందుకు పిల్లవాండు పిల్ల ఉలిదం్యడుఐకు నిర్హ 

యింపంబడీన నుంకము సీవవలయును. ఈ నుంకమే ఓ). వరుని పక్షము 

కూతురు తండి యోలిని [(గహించె ననంగా నా 'పెండ్రి నిశ్చయ 

సయింవంబడును.. నేంకు వివాహమునకు ముందు, 'పధానము' 
నిశ్చితాాము', అని జరుగు తంతులో పిల్లకు వదుని వె పు వారు గొనివచు చ్చుచిరలు, 

ఏ కానుకలలో పాదీనాచారమగు ఓలి ుద్బుట యక 

స్వరూప మున్నద ౨ యూహింపవచ్చును,. ఇట్టి ఓలిని జానపద గాథలు మిక్కిలి 

పల్నాటి టి విర చరిత మందు చదొంగరమ లాడ (గోరిన బొలచందుండు 

త్రి యెతమ్మ కడకేతెంచి డొ గరములు చేయించి యిమ్మనును. ఆమె యేదో 

విధముగా మే అరము కాని బొంగరములతో నాతనిని సంతృ పి పజుచుటకు 

యత్నించెను. అప్పుడు కూలుంయుత లిన్ ఆ మెయ్వ్సైక రా లౌభ్యమును విడువుమని 

చెప్పుచు తల్థియొక)- యుదారతను వివరించెను. _ తన తమ్మునితో 
వియ్యమందగోరంా నాత(డు “మన కులంబున నోరి మాడలు గలవు తగిన 

4 HG, Pendergart-Indian. Antiquiry 189! 

5, Madras Law Reports = Vol, VII, 1894 
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ధనం వీక”-_ పిల్ల సీయగననెము. అంత నె తమ్మ 

ముట్టడి దెసెను. తమ్ము (డు మాత మింత యన బెనయోక 

'“అకగావై నను నేమి యలిగిన నేమి 

అడిగిన ధనమీయ కతివనే నీయ 

[బ్రహ్మ వచ్చినశగాని భయపడ (బోను 

నిశ్చయం, వీమాట నెలతరో” 

యని తెగ వెసి చెప్పెను. 

అంత నై తమ్మ చేయునది లేక యోడి మాడ లిచ్చుట కంగీకరించి యూడి 

గీలను బంపి యొ ప్పెన ధనము దెప్పించి రాశిగా(బోసి తమ్ముని కొలుచుకొమ్మని 

చెప్పెను అతడు మెట్టు కట్టించి, ధనమును ధాన్య మువలె తూర్పార బట్టించి' 

చింది పోయినవన్ని యు పొల్లని రోసి, హమృకొలకగల తూము చే హెచ్చుగా 

గొలిచి, చివజకు “కళ్ళమడు*గును,, తాలని యావలకురదోసిన ధవమురకు, గూడ 

కాంక్షతో మూటలు కట్టించి యోలిమాడలుగా (గహించి తరలెను. “బాలగౌరమ్మ 

వివాహ” కథ యందును, నీ యోలిమాడల [పస క్తి వచ్చినది. పరకురాముని 

మేనయ త తరిదేవి తస కొడుకులలో నొకనికి పరశురాముని చెలియలును, రేణుక 

పుతికయనగు బాలగౌరిని వివాహము చేసికొన నిశ్చ బించెను. సూటిగ నడిగినచో 

రాజస ముట్టిపడెడి పరసరాము(డును, వాని యన్న జ౩పలేశ్వురుండును పడ 

నిత్తురో లేదో యని, తవిచేవి గొల్రచేడియ వేషమున వారి యూరి యిందు చల్ల 

లమ్ముటతై వచ్చెను, పురవిధుల యందు ముత్యములకును రత్నములకును చల్ల 

నమ్ముచుండ (గా జంపలయ్య తన సముఖమున కామెకు రప్పించెను. మేన తను 

గు ర్రుపట్ట లెక, చు యూదినుండి యిట చల్భలమ్ముచున్నందుకు సుంకము జెల్టింప 

వలయునని గద్దించెను, తరిదేవి యందులకు నిరాకరింపంగా దాని బదుబు 

“చల్చమార్చు' మనెను. ఆమె చల్ల కొలుచుచు, ఒకటి, రెండు, మూడు ఆని గాని, 

“ఏకం, దశంి అని గాని అక్కి-ంపక “ఓలి ఓలి యని లెక్కింపసాగెను. ఆది 

యేనుని జంపయ్య యడుగగా? నామె తన కొం|ధ సంస్క ఎతముల యర్థ 

తెభియదనెను, అ మీద మిక్కిలి ధైర్యముతో 



§i2 జానపద గేయ గాధలు 

“ఒక శేద నీ చెల్లెలు ఓలి మాడలకు( జెల్టు 

రెండవ శేరు నీ చెల్లెలు కల్యాణమునకుజెల్లు 

మూ(డవ శేరు నీ చెల్లెలు [పధానమువకుంజెల్లు 

నాఖ్గవ శేరునీ చెల్లెలు వసా9భరణ భూషణములకు (జెల్లు' | 

అని కొలిచెను. అట్టు తరిదేవి తానమ్ము చల్లను, తానివ్వ(బోవు “ఓలిమాడల” తో 

సరివిలువ  కలదానినిగా సూచించి, పెండి _పసావనను గూడందెచ్చి 

చాతుర్యము వెలయించినది. 

వధువునకు తండి వివాహ సమయమున వస్తాా్రభరణాదుల నిచ్చుటయే 

కాక, పసుపు కుంకుమల క్రింద భూమినిచ్చుట యు కలదు. చందవోలు పృధ్వీ 
కరుడు కూతురు మెలమాదేవికి పల్నాటి సీమను పసుపున కిచ్చెను. 

కూతు న తవారెంటికిబంపునపుడు పుట్టింటివారు తీరు తీరుల సారెలను 

పంపుట గలదు అ తవారింటిలో కూతురు కొంతకాలము వజకును నెట్టి 

కొజతయు లేకుండ సంసారము నడపుటకై యీ సార వస్తువులు దీర్చుట 

జరుగును వధువునకు( గావలసిన చీరెలు సొమ్ములు, మాతమేగాక ఆమెకు 
వలసిన పసుపు, కుంకుమ, సున్నిబిండి, గిన్నెలు, దొన్నెలు, గొడ్డు గోదలు, 
చివజకు చేటలు చీపుళ్లు మొదలగు నిత్యావసర వస్తువుల నన్నింటిని ఆ సారెలో 

చేర్చుట గవదు, 

కామమ్మ కధ యందు కామమ్మ భర మారెయ్య జబ్బున పడెనని, పుట్టి 
నింటనున్న వెడినను గొనిపోవుటకై మజంది రెడ్డన్న వచ్చెను. కామమ్మ పెద 
తండి బిడ్డ న_తవారింటికి తొలిసారిగా. బంపవలసి వచ్చి, చేత కానులేక యేమి 
చేయుదునా యని చింతింపసాగెకు. ఆది [గహించి కామమ్మ, 

“వరుస బంప నీకు ఏమి లేకుంటె బాబయ్య 

పసుపు కుంకుమ యిచ్చి పంపరాచ నన్ను బాబయ్య 

ఎన్న(డైన నిన్ను అడిగి ఉంటినా బాబయ్య 

నిని ఖండితముగా(బలి కైెన్సు, 



రాజకీయ సాంమికాంశములు వ్] లి 

అంత పెదతండి రామయ్య “లోకనిందలు నేను పడలేను. నూలు 

అప్పులు చేసి తీర్చినవారు రాజ్యమున లేరా'ో యని షావుకారింటికి పరుగున 

వెళ్ళి యేంబది వరాలప్పు(జేసెను. భీమవరము సంతకు వెళ్ళి కోటబొమ్మంచు 
అవిక, చీరె కొనెశు. నిమ్మపండ్ల చాయ బరిణ కొనెను. ఐదు మణుగుల పసుప్పు, 

రెండు మణుగుల కుంకుమ కొనెను, తొమ్మిదివందల కొబ్బరికాయలు, అయిదు 

వందల అమృత పాణీలు మూడు వందల చక కేశీలు కొనెను. ముప్పదినాలుగు 

నారచీరలు కామమ్మకు కొనెను. గంధపు చెక్కలు, దువ్వెనలు, కొప్పుసవరములు 
కంచము చెంబు కొనెను. మత్యాల నత్త, బన్నసరము పాపటబొట్టు కొనెను. 

వీని నన్నింటిని గూర్చి పదునాజు సావె కావళ్లను బయలు దేరందీసెను 

తంబి ఆ తవారింటికి నల్ల తంగాక్ కధయందు ఆమె “= నల్ల 

పోవుచునై చల! లైలికి పంపిన సారె మిక్కిలి ఘనమైనది దీనిని శ్రీ (క్రి) ధనమని 

జానపదుండు పేర్కొనెను. వీటి గట్టున నిండిన జ్ఞైగొడ్డులు, అడవియందు 

నిండిన ఆకు మేక, పల్లముల నిండిన ee మెట్టభూములు, పల్లపు 

భూములు, పెరు పంటలు- ఇవన్నియు నల్పతంగాక్ న్రిధనముగా6 బొందెను. 
దీనికి తోడు 'వరుసిల య రూపమున, చేపట్టి పాలు పితుకుటకు బంగారు 

ఆన పీట, ఆజులక్షల దాసీ జనము, చేవరోకళ్లు, ee గంపలు అన్నియును 

ఆమె పొందెను, 

సన్యాసమ్మ కధయందు ఆమె యన్న రామన్న నూజువేల వరహాలు 

చేత ట్టి 5 ట్టి నూజుబంద్లు తన యింటివియు, కూలికి తోలిన బండు నూలును, 

వెంట నిడుకొ ని 'పార్వతీపట్న ము" సంతకు వెడలెను. సంతలో ముత్యాల బిందెలు 

కందు కంచములు, నెండి, బంగారు చెంబులు, గిన్నెలు, ఏడు బండ్ల కొండచీపుళ్లు 

ఆయు బండ గీటుకంచములు, అయిదు బడ్డ యింటిచీపుళ్లు, నాల్గు బండ్లకు 

పేడనెత్తు తట్టలు, కత్తులు, గొడ్డళ్లు, తిరుగళ్లు, రోకట్ట, ఆజుబండ్ర పసుపు, ఏడు 
బండ్ల సీకాయ, ఆబిళాలు, నాలుగు బండ్ల కుంకుమ బరిణెలు, ఐడుబండ్ల పెసలు, 

రెండు బండ్ల నోముదారాలు నూటు గరి సిలు, సన్నబియ్యము, ఏ(బవ్ గదినెల 

ముతక బియ్యము, తొమ్మిడిబండ్ల కందిపప్పు, తొమ్మిది బండ్ల సా సార పప్పు, ఏడు 

నూల చీరెలు, ఏడేసి పసుపు, నలుపు, తెలుపు, చీరెలును ఏడు వారాలకు నేడు 

తొడుగుల నగలను, నింపి తెచ్చెను, అంతేకాక చెండి, బంగారము  వెండినాణె 



లై] క్క జానపద గేయ గాధలు 

of ర్ ౮1 ములు, “మోరికానులు, పన్నెండు జతల ఆవులు, పోతులు, గాడిదెలు, పన్నెండు 

WF 

ంది నౌకర్లు మొదలగు బలగము నంతయు నామె పరము చేసెను. ఇంకను EA 
షా 

చెల్ల లికి పసుపుకుంకుమ లద శాయులు కరణాలతో పెద్ద రచ్చసభ తీర్చి వాది 

సమక్షమున నిరువది నాలుగు మోకాసు [గామములు _వాసియిచ్చెను. ఆమె 

తె న సారె ఆ తయింట పదునాలుగు కొటలొ! వేయగా నింకను మిగిలి 
a a 

పోయను. మిగిలిన సా౭ను సవ్యాసమ్మ మూ(డు దినము లూరంతయు పంచెను. 

సారెలో పసుపు, కుంకుమ, సు సున్ని బిండి, ప=డ్డు, భ కములు, అవి కైెల గుడ్డలు 

మొదలగునవన్ని యు న తవారి యూర కు నాదారము కలదు. 

ఇ(క వివాహ సమయమున జరుపు నాచారములు చి (త విచ్నితములుగా 

నుండును. వధువు వె పువారు పెండి _పయత్న ముల కన్నింటికిని నాందిగా 

నాకాశ మంత పందికియు, భూదీవియంత అరుగును వేయుదురు. పందిళ్ళు, రకరక 
ముగా నుండవచ్చును. పా పందిస, ఆరటి (మాను పందిళ్లు, ముత్యాల 

పందిళ్ళు, పచ్చాకు ప౭దవట్లు, ఇటెచెని మొక పందిరి బేనిదే “పె ండ్రి కళ రాడు 
™ C3 (తతి) 

నల్హ తంగాక్ కధ యందు కొడుకు పెండ్లికె నిర్మించిన “సూ, తపందిలి” కధా 

అ దు (ప్రాముఖ్యము వహించిన నల్ల తంబిచే నాతని భార వె పు బలగమును 

చంపించేను. 

కి ముహూర్తము నిళయింప(గనే పెండ్షి వారింట ముత్తైదువ 
రి సువిపవములు, ఏలలు, ధవళములు పాడుచు, బంగారు, కట్టు 

గల పవడంపు రోకళ్ళతో కొట్నవ లు దంచుదురు, అప్పుడు పాడెడి పాటలనే 
కొట్నాల పాట అందురు. జానపద గే మగాధలయందు కొట్న ములు దంచుటకై 
తెచ్చిన తీరు తీరుల మ రమణీయమైన నామములతో వర్చించుట విరివిగా 
హా ఈ నాండీ న. దంచు నాచారమున్న ను, కొన్ని కులముల 
యందు కట్న ములకు బదులుగా “పసుపు కొట్టు" నాచారము నెలకొన్న ది* 
లోకమున పను పెప్పుడు కొర్షుదరను |పక్న వివాహమెప్పుడను దానికి పర్యాయ 
మాగా వాడంబడును. 

వధూవరుల పేరు బబముల చూచి లగ్నప పృలికలు (వాయించి (బాహ్మణుల 
నేత పెండ్లి కొడుకు తలివం; (డులకు సంప్పుదు వ్ 
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పెండ్రివారు బయలుదెరి వధువు నూరికి స్ | 

విడిది చేయుదురు అక్కడికి పానకపు కావడుల తోడవు భక్షుముల 

తోడను ఆడు పెండ్లి వారెదురు వచ్చి *కలపటి మగువ నూరిలోనికి గొని 

పోదురు. బాశాభజం|తీల తోడను, బాణా సంచా కాల్పులతోడశు, వేశ్యల 

మేళములతోడను, గంధపుపొడి, పువ్వులు, ౬కరిపెనాకరు చల్టుకొన మర్యాదలు 

నిర్వహించుకొనుచు తాంబూల సేచనములు చేయుదురు. ఈ తంతును *ఎమరు 

కోళ్ళ'ని వ్యవహరింతురు, ఈనా (టికిని “పనాం' త ములు” జక అతున రైలు 

సేవను కడనెనను వధువు సోదరుండు వరుని పుష్పమాలాలంకృతుని జేసి 

యూరేగింపుగా విడిదికిగొని వచ్చు నాచారమష్టే యున్నది. ఇట్టూరేగుటను 
“మెరవణి యందురు. ఊరేగంచుటను “మెకుగు దిప్వట' యనియు నందురు. 
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కొదుకునకు నలుగిడి, కాలిగోప 
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Gy ట్ టు ల వధూవరులు గూర్చు౨ఎదురు. ముహూ ర మాస న్నమగు 

లిఫె నన్నె కల్లుపె నుండగా (తొక్కా. చెతికి కంకణము 

బెల్ట బుక లిపి సయిద్దను పరస్పర ముంచుకొ ందురు, కొన్ని 

చర్యయి౨దు నభ అమే పధా వాంగముగా కాన్పించుచున్నది. 

3 రత్నాంగికి న పరవ శివుండు ఉన్ని 

దారము పేని కంకణము చేసి వివాహ కార్యము నడపెను. ఇవ కుణుమలలోని 

తి కంకణములు క కట్టబడెడి తెగకు [ప తి 

జ? 
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(ప 

కంకణము కుయలుములసి మ 

మజికొన్ని తెగలలో వివాహమునకు పోలు వాయుటి ముఖ్య కార్యముగా 

భాసించుచున్నది. మే. న; కులమునకు వ రకపు (ముగ్గు 'ఫపోలుగా 

నమరును, దీనిచుట్టును నాలుగు వె పులను చిన్నచిన్న కుండల నుంచి వాని 

చుట్టును దారమున్నుతిప్పి చవికె నేర్పాటుచేయుదురు. దీనినే పోలు దారమందురు. 

ఈతంతునే(టివివాహములల్ కోకాన్ని చోట్టనాగవల్లి గామారినది అచ టనురంగు 

రంగుల పిండితో ముగ్గులు పెట్టుటయు, నై రెణి కుండలను బోలిన “పూజు 
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ముంతలిను నాలుగు వెపులంచి దారము చుట్టుట యు గలదు. ఈ ముంతలను 

జానపదుఃడు “గడిగా బుద్ద నియ హ్యపహరించెను. 

రస్పరము 'బీలకలు బెలమును తలలపె 
లలి ర కా 

అర్హ తలంబ్రాలు పోపికొనుటకును 

స్ట గ్రని కొన్ని చో ధభూచరులు 

నుంబెడి చర్యకే పాధాశ్యమున్న ఏ. 

ఏలో 
fA 

జల్లు 

సి (పాధాన్యము అదు, 

సూ తాధారణా రూపమున శధువును బంధించు నాచారము వెనుక 

[పాచీన కాలమునకుంజెందిన రజ్జు తంత మిమిడి యున్నదని నృళాస్త్ర వేత్తల 

యభి[ప్రాయము.* ఒక వ్య క్రిని మజియొకనికి నన్నిహితుని చేయుటకు, లోంబడు 
నట్లు చేయుటకు, జబ్బుగా నున్న వానినుండి వ్యాధులు నిష- మించునట్టు 

చేయు ఒకు, గాలి ధూళశిమొదలగు నభౌమాంశములు మావవుని యా?0పకుండునట్లు 

చేయుటకు, నీ రజ్జు తంతము (Cord Magic) ఉపయోగింపంబడును, 

ఈ నాంటికిని నాగరకుల యందుకు ఈచర్య వ్యా పిలో నున్నది. జబ్బు గానున్న వాసి 

చేతులకో మొఎకో నొక (తాడు కట్టి, యాపైన దాని దీసి వచ్చని చెట్టుపె 
వెసినదో నాజబ్బు వానినుండే చెట్టు నక సం కొమించునని అద టు. "నెతరొ న్న 

విశ్వాసము. అర్హ పసివాం। డు నేఎపాటు చెందినపుడు అక్కడే కక్కడ స్ు 

దిగదుడిచి కింద పోసి, మొల్మతాడు తెంచి సార వేయుదురు. ఈ తాడు పిల్లవాని 

శరీరమును బాయుట చలన వాని నాశింపంగోరిన _(గహాదిక ములును తొలగి 

పోవును. అపే ఒక వ్యక్తిని వశీకరింపంగోరుకొనువారు తాయెత్తు రూపముననో, 
ఉంగరము రూపముననో, నా వ్య కిని “బంధించినిచో నా వ్యక్తి తమ చెప్పు 

చేతులలో నుండునని విశ్వసింతురు ఇట్టి చర్యలన్ని టి యందును రజ్జువునకు 

తం[త (పాధాన్య మాపాపింపణుడినది. వివాహముసందలి సూ తధారణకును ఇట్ట 

తాంతిక పాధాన్యముగలదు. సిలోన్ లోని వెడ్డాలు చెట్టు నారచే తయారు 
చేయంబడిన (తాటిని పె డికూతురు నడుముకు బంధించు నాచారము పాటింతుగు. 

వెదిక వివాహ తం తమునందుకు నడుమును బంధించు చర్యయు, దానికి మంత 

మును కలదు, ఇదియే వివావా బంధము. ఈ బంధమే హిందూ వివాహముల 

యందు కేవలముకొన్ని యెడల గళ ఒంధముగను కొన్ని యెడల కంకణబంధముగను, 

కొన్ని యెడల మాలికాధారణముగను, (మాలలు మార్చుకొను పద్దతియు 
Se Lee న త తు. 

6. Wilhelm Wundt-Elemen:s of Folk Poychology 



రాజకీయ సాంఘీకాంశోములు ప్ర] గ 

వివాహ చిహ్నమె. స్వయ౭ంవరమన సీ పద్దతికి ee am) శాస్పాపతు 

చున్నది వహవరుల చెజంగులు మడి వెయుట.యు నిటిదే ey సవ దవా ము 

లలోని యంగళ్రీయక  ,పాధాన్మమునకు ఈ ఎపర్భిమినే చెప్పవచ్చును. స్రీలు 
ధరించు కంరహోరములు కడియములు ఉంగరములు పడ్తావిమీుఎయ అందెలు, 

కాలి గొలుసులు ముదలగునవన్నియు మత పరముగా తాం తిక పహాముఖుామును 

గలిగి యమదిన బంధములె , రాను రాను నాథరణనులుగా రూపు చెందినవి 

వివాహము నందు ఐరేణి కుండలకు 'పాముఖ్యము కలదు. “ఐరాళి” 

£9 న్ ల 3 CA గ్ర గ్లో 6 లమ ley a fA రి | య Ey [ G 6} ( fey ల ట్రా 30) ప్గ ర ef 3 ట్ ల్ 

దెచ్చు ము తెచువులకు “గరిగె బుడ్త 'పేరంటార్మడు ఆం వచహారము గలడు, 

ఏవ యువంతము గాంధారి కథ యందు హాస సో,రక ముగా వర్ణింప, 

బడినది. 

జానపద గేయ గాధల యందు బువ్రుము, బంతులాట, దండాడింపు, అలుక, 

పాను, మొదలగు నంశము లేవియు స్పృశింపంబడలెదు. 

వధువు నతవారింటికి పంపుఓకు ముందు “బంగారు” పళ్ళిమున పాలును 

నేముని ఉంచి, వానియందు వధువు చేతులు ముంచి, వరునకు, ఆతని తలిదం|[డు 

లకు, అప్పజెళల్టైం్యడకు, శదితర ముఖు?లకు, చేతులలో చేయి వై చి యప్పగించు 

నాచారమున్నది. 

ం 
లి 

వధువు అ త్రగారింటికి వెడలునపుడు. కంద దుంపలు, 

చందనపు బొమ్మలు, పసుపు కుంకుమ, దువ్వెన, కాటుక బరికౌ, న బ్రపూసలు, 

బియ్యము మొదలగు వస్తువులను ఒడియందు కట్టుకొనును దీనిని *“ఒడిబాలి” 

వియ్యమనియు, ఒడిబియ్యమసియు నంచురు. అత్త యింటికేగిన వనుక నీ 
బియ్యము పాయసము వండి వధువు, ఉఊరివారికి విందు చేమవలయును. 

ఆ సాయంవేళ తాను సారెతో పాటు తెచ్చిన నూతన వస్రములను అ త్రమామల 

కును ఆడు బిడ్డలకును ఈయవలయును,. 



DOS ప యులు ్రె 
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యొడిబి య్య మును పోముంచుకొని రావలయును. ఇంది “వం౭తనొను బట్టి వ్ అ? 

లి శే బియ్యము, అయిదు అవిక కనుములు, చీర, భ రకు బిడ్డలకు వస్త్ర 

ములు, అ తకు ఆడుబిడ్డకు అని కె గుడ్డలు పుట్టింటి వారి కడపండి ఆకుపి బై 

ఈ cA ఈ te 0 క్? నలుగు బిఎడె, పచ్చపిండి, యుండవలయును. ఇట్లు పన్నెండేడ్డ కో 

కేగి యొడిబియ్యము పోయించుకొనలేక పోయిసచో, నా మీదట. పుట్టింటికుండి 

దానిని గహించు హక్కు ఆడుపి వి కోల్పోవును. కావుననే తెలంగాణమునంద భి 

పడుచులు పుట్టింటికేగి యొడిబియ్యమును పోయించుకొని వచ్చుటలో 

[పాలుమాలరు. గేయగాధల యందు కధావశమున కాన్సించు వె వాహికాచారముల 

అల్ల శల స్యరూపమిట్టున్నది. 

కులములు : 

బి శుభమునకె నను ముహూ ర్రము నుంచుటకు |బాహ్మణు(డు కావల 

యును. రాజసభల యందు శుభ ఘడియల నెప్నటకను, నేసబుపెట్టి యాశీర్వ 

దించుటకును [వాహ్మణులుందురు, 

ఈ గేయ గాథల యందు కనుపథ్టెడి “రెడ్డి” యను పదము వ్యకి 
యొక్క యూరి పెతన దారితనమును సూచించుకుగాని, కులమును గాదు. ఈ 

నాడు రెడ్డని వ్యవ హరింప(బడు వారందజుకు జానపద వ,వహాశమున కాకుబు 

కాపన(గా కేవలము పంట కాపు మాత మే కాడు. ఊరి పెతవము వహించిన 
మోతుబరి రై తునే కాపనంజెల్లును. కాపు గామము పె నెజపు నధికారమే “కాప 
దనము”. కాపులు కరణములు అను వాడుక విడదియరాని జంట మాటల వాడుక. 

బాహ్మణుడై న కరణము ఊది యాయవ్య యము లను కవిలెల రూపమున భద 

పలుచుచుండ(గా, కాపు (గామ పాలనము చేయు చుండును. ఊది యందు కీలక 

స్థానమున నున్న కాపు ముఖ్య జీవిక సేద్యము. వీంకి వ్యవసాయముతో పాటు 
పొడి పశువులను క లిగియుఐడుటయు నభీష్టమే 



రోజు కీయ సాంమీ కాంశములు బైల 

ND "ఇన. ల 

కుంటి మలారెడి కదియళిదు కి స్స సరా తాక 
ఇ 2 అ . 

స,షించిన భూమిని పారింపుమని (బహ్మ కప వశం హా దుంను వరుసగా 
లజ షష న డం a 

నడిగానట. మొదటి ముగ్గురును ఆ భాలమును ఇహింవుటకు 'వాఎ మావగా 

శూ్యూదుడందుల కంగీకరించి యొక నియమ ముంవెనగు. తనకు మగును ద వముల 

న క్రిని పరిపూర్ణముగ నందుబాటులో నుంచినచో కానా పరిహెలశా భారమును 
వహించుటకు ఏలగునని చెప్పెను. ఆ ముగ్గ్దురును |తిమాకులు కారు, బారు, 

ఆసవము గడగని దేవర, (ఎద్దు) చర కట్టని దేవర (అగ్ని జొట్టుపెట్టన్ 
యి లు ము 

దేవర (గంగ -గంగ, గోవు, ఆగ్ని, యీోమూ(' శ. మూ రుల సాయముతో కాపు 

[పపంచ మేలంగలండు. 

కు౧టి మల్లారెడ్డి కధ యందే కాపులతో గల వలు శాఖలును, ఆయా 
వ 

శాఖలకా పర్లు వచ్చిన వివరములును గలవు కుంటి వల్ల రెడ్డి పిచ్చుకుంట్ల మూల 
అల అట్లే వు 4 a Ma mm దు ~ పురుషుండు. ఆతని పెద తండి ఉత్తమా కెడ్డికి అమ్మోజమ్మ, ఊమ్మోజమ్మ యను 

కూతుం[డు గలరు. వారిని రాజ్య మేలు నవాబు చూడి మోహించి పెండ్రి 

యాడుదునని కబురు పంపెను ” అంక ను_తమారెడ్డియు, నా సీమలోని కాపు 

అందరును గుమిగూడి అంభోజమ్మ తిమో్కోోజపస్మలమ వెంటనిదుకొని, కూలి 

క్రొ వండ్డు చేతబట్టి బండ్ల పై దక్షిణాదికి “వలసలు దీయి నెగిరి. డారిలో ౯ 

లెకి.న బండి యిరుసు విరిగి కూలనుండెకు. అంత నొక రెడ్డి పెడ యురునున 

చేయిబెట్టి “పోబండి” యనెనట. ఆనా(టి నుండి యా రెడ్డి వంశము వార౭దణుకు 

'పెడకంటి కాపులె రి. బంది నొగలుశ గూర్చున్న కాపు మోటాటి కాపయ్యెను 

బండి విజుగ(గా వెంటనే దిగి (పక్కన నడచిన కాపువంశము వారు పాకనాటి 

శ్ర 

కాపులె రి. దారి యందూసు బు చెప్పుచు నంవజికిని ఉల్లాసము కలిగించిన కాపు 

వంశమువారు నేర వాటి కాపులె రి, అ్రై గోనె కాపులు, చిటైపు కాపులు, అజవ; 

కుజఖుమ నడిగడ్డ , కొంగ, కొయ్య, ముకు్యూనత్తు, ముంజూరు కాపులు, అనుచు 

ననేకరకములగు కాపులలోని తెగలనీ గేయ గాధ వర్ణించును. కొమిరెల్టి మల్లన్న 

కథ యందు, మోటాటి, గుడాటి, పాకనాటి వంటి కాపుఎలోని తెగలు, ఆదిరెడ్డి 

7. ఈ కధన బోలిన కథలు కోమటి కులము నందును, వెలమ కులము 

రండును గూడ చెప్పంబడుట కానవచ్చును. 



౪0 జానపద గేయ గాధలు 

కొడుకులై న మోటాటి రెడి, గూడాటి రెడ్డి, పాకనాటి రెడ్డి మొదలుగా గల వంళ 

క రల నండి జనించినవఏ వివరింప(బడెష. అనుముల [బహ్మో రెడ్డి కధయందును 

కాపులలోని భేదముల (పస క్రి కలదు. ఉ తమా రెడ్డికి వచ్చిన కష్టమును 

నిర్లక్ష్యము చేసి యొక కాపు, వారితో కలియక “వాలుగొండి లో తలదామ 

కొన్న ందున వాని సంతతివారు వాలుగొంన కాపులె ది నేంటికిని పిచ్చుగుంట్లు 

వారి గో తములు చెప్పరు. 

& 

డె’ 

స 

కాపులలో వివాహమునకు ముందు వీరుని కొలుచు నాచారమున్నది తెలం 

గాణమున దీనినే, “పీరుని కెల్లుటో వరునకు పెట్టుట యందురు ఇందు (ప్రధా 

నాంశము వీరహాజ. మల్లారెడ్డి కధయందీ యాచారమునకు వివరణాత్మక మగు 

నంశములు గలవు. ఉ తమారెడ్డి పెద్దకొడుకు వీర నాగిరెడ్డి పేర సీ విరపూజ 

నెలకొశ్నదని యా గేయగాధ వివరించుచున్నది. అమ్మో జమ్మ యు, తి మ్మో జమ్మ యు 
తమ్ము నవాబు కోడినందున, తమ జన్మలు మైలపడినవిగా నెంచి యగ్ని 

(ప్రవేశము చేసిరి. అప్పజెల్లెండు పోంగా నేనెందుకని వీరారెడ్డియు నగ్ని 
(ప్రవేశము చెసెనట. ఆ వీరారెడ్డియే కాపులు వివాహమునకు ముందు గౌలుచు 

“ఒంటి వీరుండు”గా నెలకొనెను. 

అమ్మోజమ్మ తిమ్మోజమ్మలు, అ యింటికి వధువు కానన వు. సెడ్ 

బియ్యములొని చందనపు బొమ్మలె నిలచి యుందురట ఒడి బిం్యమున 

బొమ్మలను వేయు నాచార మొక్క కాపులకే కాక చాల కులములయందు 

కాన్పించుచున్నది. 

కుంటి మల్లారెడ్డి ఊ_తమారెడ్డి తమ్ము (డగు సత్యమా రెడ్డి కొడుకు 

లోకవ్యవహారమున కాపులును పిచ్చుకుంట్టును ఓక వర్ణ మునకు జెందిన వారుగాచు. 

పిచ్చుగుంట్లను సిరాజుల్ హసన్ కాపులకను గొల్లలకును గలిగిన సంతానముగా 

నూంహించెన రి. అట్టి బాంధ వ్య మే రూపాంతరమునందియీ కథా గేయమున పిచ్చు 

'ఏంట్లును కాపులును అన్నదమ్ములను భావము కలుగు నట్టుగా వృరింప(బడినది. 

నట్టులు క్ష తియ [ప్రభువు గో త సంకీ ర్తనము చేయునట్లు, వీరు కాపుల గోత 

ములను కీర్తింతురు: పరమేశ్వరుడు తత్కార్య నిర్వహణమునకై మల్లారెడ్డి 

8. Syed Sirajul Hassan-Castes and Tribes of. 

H, E, H, The Nizams Dominion, 



పను శప SSE ఫల 

నాలుక యందు దేవవాక్కు, అమృత వాక్కు విషవాకు.., అను మూడు 

రములను[ వా సెనట. జానపదగేయ గాధాగతమగు పిచ్చుకుంట్రవరి త యిటు 

తీశాక 

టి 
అ i 

శ్ 

సేల్ 

కొమిరె శ్ర ము శ్రన్న కధ యందు కుజుముల పుటుకను “'హదపాన ఐ॥్ 
త అ 

అల్లూ అలో జో జ చె ములు గలవు. కుజి యకణా గ గ కుిసుబు గొతైంగు గామ శారి. ఏరెకిం 

య. — నను సంబంధములు గంవు. ఈ సంబ9థధము ఎ 

వరులు పకి, యప? నట్టుకొను నాచారము కలదు మలక తన మొన 
చం య 

య. నా పద్ధతి తోడ వివాహనూడదెకు. తదుపరి కష గొాజెలఅగు౩పు నొక 
ళం ఠి 

పెంచిన రత్నాంగి యను బాం నాతండు TOS అచట పడ 

ur | ౧ or bcs దొరుకక పోవుఓచే సేశ్వరుండు గొట్టెల యున్నిని తాడుగా పేని యున్న క 

జముల నమర్చి నారిరువురికిని వివాహము చేసెను,రత్నాంగి సంతతి వారందబుకు 

గొత్తెలను గాచు కులవృ తి గలవారై కుజుమలనంబడిరి. ఇద యీ గేయగాధా 

గతమగు నంశము. సిరాజుల్ హనన్ పరిశోధన [ప్రకారము తెలంగాణా యందలి 

పశుపాలక జాతియగు కుజుమలు, కర్నాటక కురుఐలు, తమిళ దేశపు కుదుంబలు, 

నించు మించొకరే. ఈ నామములు “కుజి యనంగా గొతి యను నర్థము నిచ్చు 

పదమునుండి రూపు నందినవి. 

ఏర వంశపురుమ(డు మల్లన్న. మల్లన్న గొ ల్లలకును దై వ దము గో వ్రిలును 

కుణటుమలును నించుమించొక టే జాతి యని చెప్పినను విపకిప త్తిలెదు. గొర్హవారే 

గొ లవారై. రనుట యు కి సహము. గొ ల్లలలొ! క గొల్చలను తెగ కవి 

గాయక లక్షణములు కలిగి మిగిలిన గొ ల్లవారి గుణ కీర్తనము చేయుచుందురు. 

తమ కడనున్న నిడివి చీరలచే వెషములు మార్చుచు, నృత్యగానముల నెజపుదు 

నూరూర తిరుగు వారగుటచే వీరికి తెజ చీరల వారనియు నామము గలదు. 

వీరిలో పికిలి గొల్లలు, గంగ కథలను, కాటమరాజు కధలను |పచారముచేయుచు 

జానపద గేయ గాథా _పవ రకు లగుచున్నారు. ఆప్టే కుణుమల యందు, “పీరోళ్ట 

“వీరన్న లోట్లి “ఉగలో ళ్లు" ఆని పిలువ బడువారు వీరప్ప దేవత ముందు పూజారి 

తనమును నెజపు వారును, గేయ గాథా (ప్రవ రకులును అగుచున్నారు. 

21) 
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గొల్రలకును వీరప్ప దైవమే. కాటమరాజు కధయందు బీరప్ప మహా వఏరు(డై 

నెగడి, యాతనికి కుడిభుజముగా వ ర్తించెను. 

భిన్న వర్ణములకు (జెందిన యీ కలగలుపు విషయములను జూడ.గా 

తొలుదొల్త కాపులు పిచ్చుగుంట్లు, గొన్రలు, మొదలగు న బాహ్మణ జాతులన్నియు 

నొకటిగానుండి తదుపరి వారిలో వేణు వేణు తెగలవారు చేపట్టిన వివిధ వృత్తుల 

వలన విభిన్న వర్ణములు రూపొంది యుందురని యూహించుట కనుకూలముగా 

నున్నది. వ్యవసాయమును (పధాన వృ త్రిగా కలిగిన కాపులే సంఘమున తొలుత 

(ప్రాముఖ్యము వహించిన |పధానమగు నబాహ్మణ జాతి యని చెప్పుటలో సంచి 

యము లేదు. 

జానపద గేయ గాధలయందు విరివిగా తడవంబడిన మజియొక వర్ణము 

మాదిగకులము. మాదిగలు తమ్ము తాము జాంబవదాసుల మని చెప్తుకొందురు. 

వీరి మత (గంధమున:దగిన పురాణము జాంబపురాణము జాంబవంతుండు వీరి 

కులదై వము. ఆయన వారసులే జాంబవదాసులు. సంప్రదాయ సాహిత్యమున 

కీ ర్రిగన్న యరుంధతి వీరి యింటి బిడ్డ. జమదగ్ని యర్ధాంగమగు రెణుక వీరి 

యిలవేల్పు. దేవతలకు చ్మిత విచిత వస్తు నిర్మాణము నొనరించి యిచ్చు విశ్వ 

కర్మ జాంబవంతునిచే 'కొఅముట్ట'ను బడసి చతురశిల్సి కాంగలిగను. 

మాదిగెలకన్న తకుగావ కులము డక్క-లి కులము. దీని యుత్న తిని 
గూర్చి జాంబపురాణము వివరించును. జాంబవంతుడు విశ్వ బహ్మకు పనిముట్లు 

చేసి యిచ్చుటకై తన పెద్దకొడుకును జంపి వాని యంగములతో సు త్తి, డాకలి, 
డాకలి మొద్దు, సంబెట్టు, తత, పట్టుగబ్జలు, మూస, సలాములు, ఆకురాళ్ళు 

మొదలగు పరికరములను జేసి యిచ్చెను. అంతయు చేసి కొడుకు వెన్నుపూస 

లోని యేడు పూస యెముకలు మిగులంగా వానిని పారవేసెను. పర మెశ్వరుండు 

ఆ యెముకలపె విభూతివేసి. సంజీవి పుల్ల మోపి, పిలవానిని లెపెను. లేపి 

జాంబవంతుని యి-టికి పంపక యింటి ముంగట నున్న పెంటకుప్ప పె ( గూర్చుం 

డఉ(బెదైను. అందున వాండు జాంబవంతునకు దక్కనివాండై. డక్కలి వాడ 

య్యెను. డక్కలి వానికి మాతవాడలో |పవేశము లేదు. రెండు నిటాళ్ళ యిట్లు 

లేదు. పండుటకు మంచమును, కాలికి చెప్పును, లీవు. కపుకొనుటకు గొంగడి 
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లేదు. సివారు మీద బీిచ్చమెత్తుకొను హక్కు-లెదు. ఇదీ యీ గేయాధ వలన 

వ్య కమైన డక్కలివాని స్థితి. 

జాంబపురాణమువందే కొన్ని కులముల “శాబటితాి కలదు. మాం, డక్కలి, 

కనికుడుకుల, గంప దింపుల, బొల్లి, కాయల, మొదలగు తకు,_వ కులములు. 

ఆవి కాక, కాపు, మున్నూరు కాపు, బొందిలి, బోగము, తెలుగు ము తరాసి, 

వ్మడంగి, కంసాలి, కంచరి,కోమటి,అట్క_రి, కమ్మరి, మదరి, గౌండ్ల, పి 0 మృకుంప్ష్ర ; 

బాలసంత , తు) తంబల, కుమ్మరి, మంగలి, పంజర, మార్యాడి, ఆఅరంకుం 

ములు పేర్కొనబడినవి. ఈ యన్ని కులములకును చెందిన ఆయా వృత్తుల 
కవసర మగు పరికరములు లభించుట మాదిగలు పెట్టిన విషయే యని జాంజ 

పురాణము సగర్వముగా సాహంకారముగా, చాటుకొనువు. 

ఆ యా కులములకు(జెందిన మౌలిక లక్షణములను కించిదపహాస న 

ణితో నీ పురాణము వర్ణించుట చూడంగా నీ పురాణ క ర్తలగు ను. తమ 

కంటె న్యగవర్హములుగా సా_మిక (పతిప త్రి కలిగిన పెకులములపై ననాది 

నుండియు పేరుకొనిన కక్ష నీ రూపమున వెల్లడించుకొనుచున్నా రన్న యూహ 
రాకమానదు, 

మాదిగలలో దేవీపూజ నెజపువారు బై సీండ్డు. ఏరే బెండ్ల వారనియు, 

బవనీలనియు, భవనీలనియు పేర్కొానంబడిరి. వీరికే, 'పంబ' వాద్య మును 

(మోగించుచు మాతృదేవతా కథనము చేయుట వలన, పంబల వారని పేక 

వచ్చినది. ఆఅంకాళ మృ కథ, మారెమ్మ కథ మాతమ్మ “పుట్టుదల', పెండ్లి, 

బాలగౌరి వివాహము, మలిసెట్ట వారి రాయబారము మొదలగున వన్నియు విరు 

ర్నాతులకు రాతులు గానము చేయు కథలు. జమిడికెలు వాయి=దుదు వీనిని 

గానము చేయుట వలన వీనికి జమిడికె కథలనియు పేరు వచ్చినవి, 

వీరిలో కొమ్ము వారను నొక తెగ, కాటమరాజు కధలను గంగ కధలను 

గానము చేయుదురు. 

మాలవారును జానపదగేయ గాథా పవ ర్రకులే. పల్నాటి సీమ యందంత 

టను వీరు మాల దాసరులనంబడుచు, కథలను చెప్పుట కలదు, నెల్లూరు [పొంత 
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నున [దడొపదిదేవి యుత్సవములు జరుగునపుడు మహాభారత కధలను తిరునాళుల 

యందు గానముచే యు నాచారము కలదు. ఆ కధలను గానము చేయుట వలన 

వీరికి పాండవుల వారనియు పేరు కలదు. గు తికొండబెళము' కడ 

సాగు జాతరలయందు పలు రకములగు వీరగాధలను పచరించు వారును పాల 

వారే, మాచ ర్హ, కారెమపూడి, దాచేపల్లి, గు తికొండ మొదలగు స్థలములన్ని యు 

చరిత (పసిద్ధ్దములై వీరతా వై భవమునకు నెలవులై న స్థలములు. ఇట్టి స్థలము ల 

యందు వినిపించు కధలలో, పల్నాటి వీర చరిితముతోపాటు గోపరాయనిక థ, 

మాలదాను కథ, వీర రాజమ్మ కథ మొదలగునవి |పముఖములె నవి 9 

ఇంకను ఈ గేయగాధలయందు విరివిగా, తంబళ్ళవారు, నంబులు, 

కోమట్లు, మొదలగు కులముల వారి _(పసావన కాన్పించుచున్నది. కమ్మ కుల 

మునకు చెందిన లక్ష్మమ్మ కథధయు, పణతి కధయు (పసిద్ధ్దములు “పణతి”ి 

కథయే "క మ్మోరిపి బ్ర” యను నామాంతరమున లభించినది, పల్నాటి పీరులలో 

బాలచం[ దాదులును, బొబ్బిలి నేలిన రంగరాయాదులును వెలమలు. వీరి యాచార 

వ్యవహారములు క్షతియ కులోచితమ.లైై వరిని పర్మాకమోపేత జాతులుగను, 

ఆయుధోపజీవులుగను వర్ణించుచున్న వి. -ఈ విధముగా జానపద గేయగాథల 

యందచటచట స్పృశింప(బడిన కులములను గూర్చిన సమాచారము నింకను 

పొడిగింప వచ్చును. కాని /గంథ విస్తర భీతిచే దీని నింతటితో, ముగించు 
చున్నాను. 

జన జీవితమున సాంఘికములగు నాంక్షలును విధుబును ఎన్నియెని 

పాదుకొని [పాచుర్యము నందుట యందటెరింగి నట్టిదే. జానపడగేశ గాదలకును 

వీనికి సముచిత స్థానమున్నది. విధులనెడివి కొన్ని యాచారముల రూపమున 

సంఘమునందు నెలకొని యున్నవి. ఆచారములు కేవలము జనుల నమ్మక ముల పె 

జన్మ నంది స్టిరత సంపాదించున విగా నున్నవి. కావున విశ్వాసములను, జనులు 

విధిగా పాటించు సంపదాయ పద్ధతులయొకగయు, నావారములయొక్కయు 
వివరణములుగా మనము (గహింపవచ్చును. 
నక న. సట క క ee 

9. _మహావాది వేంకట రత్నము - పల్నాటి కధలు. 
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ఈ గాధలయందు శకునముల _పాబల్య మెక్కు-వగా కాన్పించుమున్నది. 

కిక కార్య మూమె [పారంభించుటకు ముంచు శకునములు చూచుట జానపదుల 

కాక నాగరకులక ను సంబంధించిన యాచారము ఇది పురాతన కాలమునుండియు 

_పావీన మత స్వరూపమునుండి యద్భవించి పెరిగి లభించిన యాచారమగుటచే 
దీనికి నాగరకుల దృష్టి యందును విలువ, కాన్పించుచున్నది. చెడు కలలు వచ్చిన 

దుష్ట ఫలితములు కలుగుననియు, నపశకునమునులు పొడగట్టిన కీడు జరుగు 
ననియు నమ్ముట మానవజాతికి (పాచీన కాలమునుండియు లభించిన యలవాటు. 

mh 

కామమ్మ కధ యందామె అ తవారింటికి ఒయలు దేరంటో6గా నిల్హాలు 

తుఘ్మెను. రెండిళ్ళ సందున పిల్లి ఆడ్డమాయెను. నంబి తంబళ్ళ వాండెదురు 

వచ్చెను. నాగుబాము జోడడ్డమాయెను. కామమ్మకు [కొత్త కుండల కావడియు 

నొంటి మాలవా(డును నెదురు వచ్చిరి. అక్ష కామమ్మకు వచ్చిన కలలన్ని యు 

చెడు ఫలితములను సూదించు కలలు మారయ్య. (బహ హ్మలోకానికింటోయినట్టు, 

చూదనాని భూమి చూచినట్లు, ఆగ్ని గుండములో న(దూకినట్లు, కుడి చేతి సీలాలు 

చిట్లన ట్లు, అరి జుభతకండ తెగి నేలంబడ్డట్టు నొష్ట క్రతు గ న రాలినట్టు”- 

ఇల్లై కలలన్నింటిని కామమ్మ కనెను. ఇవన్నియ జరుగనున్న మారెయ్య మరణ 

మునకు సూచనలు. 

మండ పేట పాపమ్మ సేరంటారి కథయందు, పాపమ్మ పుట్టిసింట 

నండ-గా నత్రింట భర్తకు జబ్బు చేసెను. ఆంత పాపమ్మకు నదిలో స్నానమాడి 

నట్టు, “చేకెడు* గాజులు చిట్టిపోయినట్టు, నల్పపూసల పేరు తెగిపోయినట్టు, కాళ్ళ 

మట్టైలు విజగి పడ్డట్టు. భర శిరమున నూనె రాచుకొన్నట్లు, తానగ్ని గుండమున 

దూకినట్లు కలవచ్చెను. ఆతింటికి పెనము కట్టిన పల్లకిని బోయీ లెత్తుకొను 

చుండ(గా వచ్చిన వారిలో నొకరు తుమ్మిరి. కెండిళ్ళ సందున పిల్లి యెదురాయెను. 

తెలికివాండెదురాయును. కొ తకుండల కావడి యడ్డు వచ్చెను. కుడి వైపున తొండ 

కూ సెను. ఇవన్నియు నపశకునములు. 

వీనియుంచు శుభ నూచకనములగు శకునములును గలవు. పల్నాటి వీర 

చరిత యందు కోడి పోరు సందర్భ బున జయమగునేెని, 

సంప్తూర్త నాదమొప్పార .కూయమసి చిట్టి మల్గుషు పరివార మడ్ధించిరి అద్రి 
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తొలుత నే కూసెను తరువాత. తిరిగి రెట్టించి, యలు6గించు మని యడుగగా 

నది యుత్సాహము మాని యొడలు (సుక్కించ్చి పాన స్యర మున “నెలు6గించెను 

దానిని బట్టి శకునజ్ఞులు తొలి పందెము విజయ దాయకమనియు మలి పందెము 

జరిగినచో నది పరాజయ హేతువగుననియు నిర్ణయించిరి. 

(బహ్మన్న పక్షము వారు పోరు కాయత్తు పడుచుండగా నెన్ని యేని 

దుశ్ళకునములు పొడగటైను. చేవునకు దండము పెట్టు చున్నప్పుడాయన 

తోమాలె తెగి |క్రిందపడెను. ఎదుట నెత్తుకొని వచ్చుచున్న నిండు కడవ విచ్చెను. 

శనమొకటి సరినడకల ముందునకు సాగెను. చెట్టు మీది పులుంగెగసి పోయెను. 

వంట కద్టిల బండిపడి దొర్హిపోయెను. కోడెలు లేగలు కోరాడెను. న క్తములు చుట్టి 

వచ్చెను. నక్కలు కూ సెను. ఇట్టి శకునములు గేయగాథల యందు కొల్లలుగా 

కాన్చించుచున్న వి. 

టోటమిక దశయండు టోటమ్ జంతువులు శకున సూచక విషయములుగ 

నుండెడివని పాదీన మానవుని మతాచార పద్ధతుల వలన స్పష్టమగును. బల్లి, 

ఎద్దు, పిల్లి, తొండ, గాడిద, ఎెజికలపోతు, పెడికంటి, పాల, గుడ్డగూబ, కాకి? 

నక్క మొదలగు తిర్యక్కులే సాధారణముగ నెల్హ్లయెడల శకున సూచకములుగా 

పేర్కొ_నంబడుళి స్ యభి పాయమును బలపజచుచున్నది. 

జానపదులు నెజపుకొను పండుగలు పరిశీలింప నరములు. నిత్యజీవిత 
మన సామాన్య హెందవు(డు మికికలి యుత్సాహముతో నిర్వహించు, దనరా, 

దీపావళి, ఉగాది, సం|కాంతి వంటి పండుగల పస క్రియే యిందు కానరాదు. 

జానపదు(డు సమధిక నంరంభముతో సిర్వహించు పండుగలలో నొకటి 

“అమ్మవారి జాతర” దీనినే వారు “పరుసీ యనుదటయు కలదు. ఈ పదమును 
పాల్కురికి సోమన శ్రీశెల యా్యతోత్సవపరముగా విరివిగా వాడెను. ఈదెమ్మ 
కథ యందు, మా తారాధనాంగముగా నీ పరుస మిక్కి-లి వై భవముగా వర్ణింప 
బడినది, 

దవన పున్న మనా(డు మాహురమ్మ పరుస (పారంభమయ్యెను. దేశదేశాల 
వారును, వసిడి పావనములు, ముదగడలు, పట్టుకొని వచ్చిరి. ఎచ్చో, 
జూచినను పటము పందిళ్లు వెలసెను, ఫోతురాజులు సాటోపముగంచిరుగ సాగిరి" 
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జమిడికలు వాయించు బవనీలు, కొల్లు నెక్కి యాడు కుమార వర్గము, దీవెల 

వారు, గ వులవారు, బాకు, క టార్టుదాల్చి నవారు, పగ్గములవారు, సిడెలాడువారు, 

పుట్టుంబాపలు, విచ్చలవిడిగా విజ్బృంభించిరి. కుతిక అంపములు, గుండెగాలములు, 

నాలక మడుపు కొజ్టులు, నడినె త్రి కొజ్టులు, దాల్చిన వీరభ కులు, ఆత్మబాధా 
సహనమున దేవికి ఉపహారములుగా వెలుంగు చుండిరి. భేరీ డమామీలు, బిరుదు 
మద్దిలలు, బూర గొమ్ములు; ఢక్కీ_లు, తప్పెట్లు, శింగినాదములు, చిజుత 

వీణలు, గంటలు, చేపిడి గండలు, దండెలు, వీణెలు, గోవింద వీజెలు, పద్మ 
పీకాలు, “పంచనూ వాద్య ములు, జమిడి కెలు, [(మోగుచుండ6గా 

“సొక్కు చు సోలుచు తూలి యాడుచును 

తక్కుచు తమలోన తావు దప్పకను 
నిక్కుచు నీల్లుచు నిగిడి రేణుకకు 

(మొక్కుచు నంతంత మొనసి యాడుచును 
దాటుచు నెగయుచు ధర పిక్క_టిల్డ 
వీరు వారనుచును విరసంబు లేక 

ఉబ్బుచు మాతంగు “లుద్ధా యని నుడువ 

కోటాన కోట్టును కుంకుమాడుచును. 

దేవీ భ కుబుతృవమున సంరంభించిరి.!0 

ఆ పరున యందు పావనములు, పల్లికెలు, పబ్బుకుంచెలు, పడిగెలు, కొదితెను. 

ఏదుము చేను మేర నేకాంగులు, పందుము చేను మేర పుట్టుంబాపలు, జతగూడిరి. 

ఎచట(జూదినను తామెయె కోలకాం[డు పరుసను నడిపింప సాగిరి. మధువును 

మాంసమును పరుస యందెల్లిడల జనులను ముంచి యెతసాగాను. ఇది 

జానపదులు వర్ణించిన యమ్మ వారి జాతరల తీరుతెన్నులు.ఇవి పత్యేక సమయము 

నందేకాక, ఉరియందు “గాయి, గ తరి చెలరేగ6ంగా తత్ప9శమవార్థ మును, 

జరుగుట కలదు జనుల కేవేని యాపద వచ్చినచో దానిని గడవం బెట్టుటక్ర 

కధ - నాచే సేకరింపబడివది, 
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[ప్రజలు గామదేవత కింటింటికి న, వేం (గొతై) చొప్పున నిచ్చి, సీట్రి 

యందాదేవిని “వాసంతి మాడించి, జాతర చేయింతుమని (మొక్కు_ కొందురు 

రాయలసీమ యండిట్లు జాతరను చేయుటకు 'పెద్దేవర చేయుటి యందురు. 

ఈ పెద్దెవర చేయుట రాయలసీమలోని కోయిల కుంట్ల తాలూకాకు చెందిన 

“గోవిందిన్నె' లో మిక్కిలి |పసిద్ది వహీంచినది. ఆ సమయమున పంబల 

వారచట పెద్దమ్మ కధలను, ర్నాతులకు ర్యాతులకు చెప్పుదురట పల్నాటి క్రీము 

యందెల్లడను గామ దేవతల జాతరలు జరుగుట కలదు, ఇట్టి జాతరల యందే 

మాతృదేవతా గుణకి ర్రనము వేయు కధల ననేకములను మాలవారు పచరించు 

చుందురు. 

జాతరలు, [గామమున రోగములు చెలరేగి ముబ్దిడ్డుగా నున్నపుడు విరివిగా 

జరుగుచుండును. [గామదెవత కొలుపులు సాగించుట కూరి యందు నిశ్చ 

యింపంబడిశ వెనుక నూరంతయు నా వార్త “యుడుము"వలన బాట బంపుదురు. 

(గామ మధ్యమున క కలశస్థాపన జరుగును. దీనిని “పురము వేయుటి అందురు. 

(పరిష్టిం గత కొలపు లారంభమగును. ఊరి వారందబజును దేవికి 

'జోనములు” చెల్లింతురు. “వోనము” భోజన శబ్దవికృతి. రంగులతో చక్కగా 
చితించిన ' పూజు కుండి టో ముందు రోజు వండిన యన్నము నుంచెదరు. ఆ 

కుండను“చద్ది కలశము, కడుమంత' యందురు. కడుముంత పె నుంచినమూకుడు 

వంటి దానిపేరు “కంచుడు'. ఈ “'కంచుడు నందు నూనెపోసి, వ తివేసి జ్యోతి 

వెలిగింతురు. ఇది దొంతిగా పెట్టుకొని యమ్మవారి గుడి కడకు. గొనిపోవుటయే 
బోనాలు గొనిపోవుట. ఒకముంత కల్పుగాని, నీరుగాని, ఆమ్మవారి ముందు “సాకి 

బోసి యీ బోనమును ఎవరికివారు ఆమెకు నివేదించెదరు. ఇట్లు బోనము లెత్తు 

నాచారము అన్నిచోట్ల నున్నను, తెలంగాణమున విరివిగా వ్యాపిలో నున్నది. 
“అమ్మవారి కొలుపు" ను “బోనాలపండుగ” యని వ్యవహరించుటయు నిచట 

కలదు. ఆమ్మ వారి సమక్షమున రుంజలు, తప్పెటలు, బూరలు, కొమ్ములు 

మొదలగు పర వాద్యములు మార్కోగుచుండును, చివరిరోజున దేవికి “పోతుబోనము 

చెల్లించుట యుండును. అంతకుముందు పూజారి బలిఖడ్గమునకు పూజ 

యొనర్చును. ఊరంతయు నుమ్మడిగా చేరి కొన్న పోతు నట బళియిత్తురు. పోతు 

అంగలొ పము లేనిదై యుండవలయును, కొమ్ములు వంకరలేనివై తీరి యుండ 
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వలెను. దాని నట బలియిచ్చి దేవిముందు పోసినకుంభముపె దాని రక్తమును 
చల్లుదురు. రక్రసి క్రమైన యన్నము నూరి వీధులలో నెగంజిమ్ముదురు. ఆ 
మెతుకులు పడినచోట నంటువ్యాధులు సోకవసి జనుల విశ్వాసము. ఆ మెతుకుల 

నేరి గృహస్థులు తమ యిండ్డ యందు భ దము చెసికొనట వలన నరిష్ట ములు 

కలుగవసి నుదురు, 

బలీయీ య (బడిన జంతువుయొక్క దబ్బలను ( Liver ) 

నోట నిడుకొని యూరి మాడిగవా'డు, ఊరంతయు లోన నిముడు 

నట్టుగా చుట్టును దిరుగును. ఆ రకము పడినంత మేర, కలరా, మసూచి మొద 

లగు వ్యాధులేవియు తమ (పభావమును చూపింపలేవనియు, పశువులకు గాలి 

సోకుట, వంటి యుష్మదవము లుండవనియు జానపదుల నమ్మకము. ఇట్టు 

చేయుటను *ఊరుబాగుచేయుటి యందురు. 

ఆఅమ్మ వారి యెదుట మేకలను, కోళ్ళను, గొట్జలను, నోటితో గొంతులు 

కొత్కి బలియిచ్చు పద్దతిని 'గావు పట్టుట యందురు. ఇట్టు గావులు పట్టువారు 

అమ్మవారి పూనకమును పొందిన పోతురాజులు. పోతురాజు దేవీ కథనమునందు; 

ఆమెకు తోడ బుట్టినవాండును, కోలకాండును, అంగరక్షకుండును. ఆధునిక 
కాలమున పోతులకు బదులు గుమ్మడి కాయలను గావుపట్టుపట్టి పోతురాజు 

లా వేశము తెచ్చుకొనుట కాన్పించును. 

ఈ జాతరలయందు “రంగమెక్కట' యను కర్మకాండ యొకటి కలదు. 

ఒక శ్రీగాని, పురుమ(డుగాని ఆవేశమును దెచ్చుకొని, పూనకమును పొంది, 

ఆవమున కాలని పచ్చికండ పై నక్కి చిందులు |తొకు_చు, నూరి [ప్రజలకు 

రాబోవు కాలమునందు జరుగు శుభాశుభములను చెపుటయే రంగ మెక్కు..ట. 

పల్నాటి వీరచద్మితమున రంగము పెట్టించు (సె. 177) పస క్రి గలదు. 

గామదేవతల జాతరవంటిదే నెల్లూరి పాంతమున దొనకొండ యందును, 

కనిగిరి తాలూకాలోని ఆలవలపాడు నందుకు, సాగు 'గంగజాతళేరి. గంగ 

యాదవుల కులదై వము. కాటమరాజు కధలను కొమ్మువాం[డును, పికిలి గొల్ల 

లును ఈ సమయమునందే చెప్పుదురు. కాటమరాజు కధకు సంబంధించిన 

'ఆవుల పరపు' ను గూర్చియు, నందు వివరింపంబడు తానకములను గూర్చియు 

శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారు ముచ్చటించియున్నారు 1! 

11, మల్చంపల్లి సోమశేఖరశర్మ - కాటమరాజు కధ సిరిక 
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ఈ జాతరలతో సరివచ్చుచు విశేష భ క గొరవములతో. జరుపంబడు 

నుత్ఫవములు పేరంటాం, డ యుతృవమలు., భ రతోడ సహగమనము చేసియో, 

(పజాహిత కార్యమున తై ప్రాణము లర్బ్పించియో, ఎరాద్భుత చర్యలను నజ 

వేర్చియో శ్రీలు జానపదుల భయభ క్రి గౌరవములను పొందుట కలదు. వీరు 

మరణించిన వెనుక పేరంటాండై 9 జనులచే వూజల నందుకొనుచుందురు, ఏరి 

చిహ్నములై న 'సతీకల్లులు |దావిడదేశమునందంతటను కాన్చించుచునేయుండుశు 

[గామదేవతలయందధిక సంఖ్యాక లైన దేవతలు ఈ విధముగా పేరంటాండై 9న 

వారే. పొదిలమ్మ, కనకమ్మ, ముండ్ర మూడెమ్మ, కళుగోళమ్మ మొదలగు 

దేవతల మానవ త్రీ జన్మయు, నా జన్మయందు వారు నిర్వహించిన వి శేషము 

లును, |గామదేవతా కథనముల యందుగ్గడింపబడుట కలదు. 

గేయగాధల యందు. యేరంటాం[డడ కధలలో, మరణానంతరమువారు 

శిలలైన విధమును, వారికి వూజలు సాగెడి పద్ధతియు వర్ణింపబడినది, 

సన్యాసమ్మ కధ యందామె గుండమున పడిన వెనుక గుండమును చల్లా 

ర్పించి చూడగా నందు సతిపతులు “పుట్టుశిల ” లె కాన్సించిరి. సన్యాసి యన్న 

రామన్న యచట గుడిగట్టించి కోనేరు త్రవ్వించి తులసి మంటపములు కట్టించెను. 
ఏజేట నచట నేడు దినములు నిత్యతీర్థములు సాగు నేర్పాటు కలదు 

అర్హా కామమ్మ గుండమునుండి యెజ్ఞ కలువపూవె పుట్టుకొని వచ్చెను. 

కార్తిక పూర్ణిమ నాడచట “తిరునాళ "జరుగును. ఈ తిరునాళ యందు, (గామ 

దేవతలకు చెల్లించునట్టు “సడులు” బోనములు, చెల్చింపవలదని కామమ్మయే గట్టి 

కట్టడి చేసెనట. అచట తొమ్మిది రోజులు, జాగరములు జరుగును. నిండు 

'పౌర్ణమి' నాడు రథముపై కామమ్మ నూరేగింతురు దేశదేశపు జకులును నీ 

"పేరంటాలి సంబరమను తిలకించుటకు “తీర్ధ వజ గా వతురు. 

పాపమ్మ కధ యందు గుండమున(బడ్డ పాపమ్మ పాముగా మారి యామె 

పెదతం|డి చూచుచుండగా నొక పుట్టలోనికి పవేశించెను కావున నావుట్టపైననె 

పందిరివెసి పతి సంకాంతి పండుగకును, బోనపు కావళ్ల తోడను, నై రేణి 
కుండలతోడను, పండ్లు, పాయసాన్న ములు, చలిమిడి, వడపప్పు పానకము, 

మొదలగు పంద్యారములతో జనులచట “తిరునాళ్ల “ సాగింతురు. పాపమ్మ పుట్టి 

నింట తలయంటుకొని పుట్టదగ్గణ బోనపు కావళ్టు చెల్లించి సతిపతు లెవ్యరేని 

భక్రిమై యామెను [ప్రార్ధించినచో వారికి “సంతు” కలుగును, 
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గుండమున పదకపోయినను భర్త చేతిలో మరణించిన శ్రీ లక్ష్మమ 

పేరంటాలే యెనది. ఆమెను దహనముజేసి మజునాండు “కాషము చ 
బంధువులు పాలు పోయంగా, నంమండి లక్ష్మమ్మ పుల్లు శిలయె లెచి వచ్చెను. 

పల్నాటి సీమ యందీమె కేదేట నం|బకులు చేయ నాచారము కలదు. [గామ 

[గ్రామము నుండియు కుంకుమ బండ్లును, పంద్యారపు బండ్డును తోలుకొనిపోయి 

జనులు భక్తితో నీ పేరంటాలిని కొలిచి వత్తురు 

“సతీకల్లల వంటివే “వీరకల్లు”లును. పల్నాటిసీమయందు వీరుల నేడాది 
కొక సాది పూజించు నాబాఠరము కొలదు. పల్నాటి వీరగాథ ననుకరించు నీ వీరో 

తృ మచట నాలు రోజులపాటు జరుగును. ఈ యాలు రోజులును, నిరు పక్ష 

ములవారిని పీలువ నంపుట, రాయబారము, ఖేరులు (మోగించుట యిత్యాది 

యుద్ధ నటనము సలిపి, యాజవనా(డు భూతత్స పిక రుధిరాన్నము సమర్నిం 

తురు!2 “గు త్రికొండ బెళముో కడ సాగు నీ వీరారాధనోత్సము |పసిద్దమైనది. 
ఈ బిలము నందే చివరకు బ్రహ్మనాయుడు [వవేశించి తన యవతారము 

చాలించెనని జానపదులు చెప్పుకొందురు. 

ఇట్టివి జానపచులు మిక్కిలి సం|భమోత్సాహములతో జరుపుకొనెడి 

యుత్సవముల తీరుతెన్నులు. 

విద్య ఫ్ 

జానపద  గేయగాధల మందు “విద్య” ను గూర్చి యెట్టి (పత్యేక 

(పస్తావనయు లేదు. పిల్లలు చిన్ననాడు చదువులబగులలో (జేరి శిక్షణ (కింద 
విద్య నేర్చుటయు సాము గరిడిలయందు సాయి నేర్చుటయు, వీని యందచటచట 

స్పృశింప(బడును. వేదములు, పురాణములు, శాస్త్రములు, ఆఅువడి నాలుగు 

విద్యలు, కథానాయకుండు క్షుణముగా నేర్చెనని చెప్పట జానపదున కభిమతము. 

త్రీ విద్యగాని, సంఘమువ విద్యావతియగు  త్రీకిగల ప్రాతినిధ్యముగాని, 
యెచటను వివదింపంబడిలేదు. కాని “గాంధారి కధ యందు మాగతము, గాంధాది 

బాలరాజుతోంగూడి చదువు నేర్చుకొనుచు మంత విద్యను రహస్యముగా 

నభ్యసించెను. ఆ మం్యతవిద్యకు కథాగమనము నందు | పాముఖ్యము కలదు. 

మొ తముమీద నీ గాథలయందు విద్యార్జన కీయంబడిన స్థాన మంత (ప్రముఖమైనది 

కాదు. 

12. మహావాది వేంకటరత్నము - పల్నాటి కధలు 



992 జూన పద గేయ గాధలు 

కొషధములు :- 

కధాగత ప్యాతలు రోగ పీడితులగుదో, వాడంబడెడి యాషధములన్ని యు 
నాకులు, మూలికలు, జంతుమలము, మొదలగునవిగా పేర్కొనబడినవి, పని 

యందనేకములగు వ్యాధుల (పన క్రి కలదు. కాసె, ఉక్కె_స, గంగ వెణ్టులు 

గండమాల, వాలగొదలు, కాకి సోమాల, మొదలగు రోగములు (ప్రసంగ 

వశమన( బేర్కానంబడినవి కార్ పని కన్నింటికిని కారణము భగవదా గహ 

విశేషమేగాని శరీరగత రుగ్మత కాదని సిద్ధాంతము చేయ(బడును. కావున 

దై వాను గహ విశేషము, భగవత్చ?సాదము కలిగిన వెంటనే రోగములు మాయ 
మగును కొన్ని యెశల మం|తములు, విభూతి, మం తజలము వంటి యతి 

మానుష శక్తి పూరితములగు వస్తువుల “సోకు వలన నా రోగములు నశించినట్టు 
వర్ణించుట కలదు. 

కాంజోజరాజు కధయందు, రాచపుండునకు మా తము వెద్యులుపయో 

గించిన యనేకషులగు నౌవధములతోపాటు, కోడి, మేక, నరుడు మొదలగు 
[పాణుల మెదడుచే తంహరగు 'కట్టు' మందుగా నిర్ణయిం ప(ఒడినది, కొంభోజ 

రాజు కధయందుకు, శివకుమారుని కధయంమను, నలభ్య స్థానమున నున్న 

మందులను కొని వచ్చుటక్షై కధానాయకు లమేయ పరాకమ _ చాతుర్యములను 
చూపవలసి వచ్చినది. 

కీడలు t— 

సాము గరిక్తీం (పసన క్రి యీ గేయగాధలయందు కలదు. వీనిని జాన 

పదు(డు సాధన గకరిడీీ లని పెర్కొనును - బొంగరముల యాటయు, కోడి 

పోరును జానపదునకు మిక్కిలి పీతి పాతములె నవి. బొంగరముల యాట 
పల్నాటి ఏర చర్మితయందును, బాలనాగమ్మ కథ యందును, పరంజోతి కథ 
యందును, కొంత కధ నడచుటకు కారణమెనది. ఆరే కోడిపోరు, పల్నాటి వీర 
చరి తయందు అన్నదమ్ముల మధ్య క లహమును, బొబ్బిలి రాజు కథయందు, 
సంస్థాన పతనము సంభవించుటకు మూలకార ణమును, సృష్టించినది. అభ్రె 
'చతురు బాలి పందెము, అనగా పాచికల యాటయు, గౌత పురాణమునందున 
రాణి మైనావతి కధయందును, కధ నడచుటకు కారణమైనది. ఇవి కాక, 
పిల్టలాడెడి యాకలుగాా రూకల కుప్పలు, ఓకపోకలు, గుంళమాపలు, కుందిన 
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గుడి, చిజ్జగోనె, గోలి గుండ్డు, మొదలగు కీడల మస. తాతాతతంంటు 

కలదు. 

భూషా విశేపములు, ఆయుధ వై విద్యమలు, థానంజేదఒ లు చీకల 
యందును జవికెల ౦పందును గల భేదములు, చతురంగ బలముఎతో రధ గజ 

తుదంగములకు గూర్చు వివిభాలంకారముల నామములు, రాజలాంఛనములు, కొన్ని 

కొన్ని కుల వృత్తులకు సంబంధించిన పదికరముల పెర్లు-ఇదన్చి తము re 

నుండి తెలిసికొనుటకు ఏలున్నది ఒక విధముగా నీ యీ విషయ సేకిరణమున 

కివి సర్వస్వముల (Encyclopaedias) వలె పనికి వచుూను. జానపద 

గేయగాథలలో _ప్రస్ఫుటమగు నాచారముల యందుకు, నమ 

[పాదీనతా వై భవము పరిమళించుచుండును విధులు 

విద్య, మొదలగు నంశము లన్నియు, ర గ స 

రూపములతోడ లభిందుచు జిజ్ఞాసువులకు కితూవాల కారణము లగుదున్న 

SE 
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నాగరక (ప్రపంచమునకు దూరముగా పామరజన పదనములయందు నిలచి 

యున్న జానపద భాషా స్వరూపము నవగతము చేసికొను నవసరము భాషా 

క తల కెంతయేని కలదు కొన్ని కులములు జానపద గేయగాధలను పచరించు 

టయే తమ వృ తులలో నొక టిగా సీక కరించి యాకళ నశించి పోవకుండ కాపాడు 

కొను నంగర డక భార మును వహించి, సం|పదాయ రక్షకము లగుచున్నవి 

పలైలు వదలి పట్టణముల కెగయబాకుచు, సేద్యమును విడిచి యుద్యో 

గము నభిమానించుచు, అక్షరాస్యులగుచున్న పల్లెటి (ప్రజలు, అభివృద్ధి పథము 

చెవు పురోగమించుట ఆనంద హౌతువే, కాని పరంపరగా తమకు లభిందచిక 

కాణాచివంటి యీ |ప్రాదీన సంపద, అలన పాలనలు లేనిదై వన్నై తతిగి పోవు 

చున్న దీపకళిక వలె కొస మెజుపులు మ్మాతమె పచరించుకదగుట విచార 

హేతువు. ఈ నాటి జనమానన పర్యాలోచన చేసినచో నొక్ళ- విషయ మాక 

శింపునకు వచ్చుట బాధావహముగా a పల్లెటూరి జనులకై నను, వాది 

తం|డి తాత లాదరించిన ఆచార విశేషములు తెలియవు. వానియందు నికి ప 

ముగా నున్న జనోపయోగియగు నంశముల స్వరూప మవగతము కాదు అమ్మ 
మ్ములును, నాయనమ్మలును జెప్పంగలిగెడి పేదరాసి పెద్దమ్మ కధ౬లోన కథా 
రచనా చాతుర్యమునందు వారికి రుచి లేదు వానియందు గు పరూపమున. 

' బదికియున్న |పాచీన మేధా సంబంధియసు నంశముల సాక్షాత్కారము వారికి( 

జరుగదు. అణువులును, రాకెట్టును మనుష్య జీవితము నేలుచున్న కాలమున 

పుక్కిటి పురాణములలోని యాచారములను పరిశీలింపుండన్నచో నది హాస్కాస్పద 
విషయముగనే కాన్సింప వచ్చును నిజమునకు పామరజన సాహిత్యముె నాగర 

కుని యభిపాయమునేడస్పే యున్నది. కేవల నాగరకు(డే యననేల. బాగుగా 
చదువుకొన్న వారికిని, _పాచీన సాహిత్యమును పుడిసిట బట్టంగలుగు నేర్చుగల 

వారికిని గూడ, జానపద సాహిత్యముపై చిన్న చూపే కలదు. ఈ చులక(ద 
నము ఈ నాంటి దనుటకు వీలులేదు శ్రీనాథుని నాటినుండియు పండిత లోక 

మున ; వెళ్తూనియే యున్నది 
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నిజమునకు, జానపదుని సాహిత్యము తక్కువిగ చి చిన్న చూపు 

చూచుట తగదు. వాని యాలోచనా విధాశమునుంఎ రూపుకట్టిన “కావి మ 

కథల” యందే, (పాచీన మానవ మేధాపరినణామముకు, వాని మత విషయక, 

సాంఘీక స్వరూపమును, స్పష్టరూ రూపములలో ని_చియే ees ముతదు. “పక 

పకక వివరింపనై నది. ఆఅఆనంగా జానపద  గేయావనఎటి, ఒధారూపవము 

వహించిన, నృళాస్త్ర న సా_ఘకళా స్త్ర (Socioloay; 

సర్వస్వములన్న చో నతిశయో క్రి లేదు. 

అవే భాషా విషయకముగం గూడ నీ జానపదగేమ గాధలు, భాషయొక్క 

[కమ పరిణామ స్వరూపమును సూచించు నమూల్యాంశ ములకు జ. 

చున్నవి. 

భాష [పవాహము వంటిది. పవాహము, ఎట్టి క్షేత్రమును మెట్టిన నట్టి 
లక్షణములను పొంది భిన్న భిన్నములుగా. దోచునట్లు, భాషయు దాసిని జేపట్టిన 

యధికారి త _త్తంము ననుసరించి భిన్నభిన్న, రూపముల నందుచున్నది. చదువు 

కొన్నవాని భాషయు, చదువు రాని వాని భాషయు నొక్కు న. కలవికావు- 

ఓక మండలమునకును మఖణియొక  మండలమునకును ఒకే భాషయందు 

వై విధ్యయు కలదు పర్వకవాసి పలుకుల లోను సాగర తీర నుని మాటలలోను 

గల విభేద మందును గు ర్రింప( దగినదే. 

అట్టి యెడ నాగరకత నెర సంస్కృతి పధమువె వైపు గమించుచున్న , 

నేంటి చదువుకున్న మనుష్యుని భాషకును చదువు స ంధ్యలు లేక , (గామ జీవనము 

వలన బయటి _(పవంచముతో సంబంధముంచుకొన్న, పరిధిలో (బదుకు పామ 

రుని భాషకును గల యంతర మెక్కు-వ. ఒక భాష ~~ (ప్రాచీన సరూప 

మును దెలపు నంశములు పామర భాషయలదు నిలుకడగా నున్నట్లు నాగరకుని 

భాషయందుండవు. ఈ యంశమును మనస్సులో నుంచుకొని యీ గేయగాథల 

యందలి భాషాస్వరూపమును ప్పర్యాలోచించినచో భాషా శా స్త్రజ్ఞు లకీ గేయగాధా 

సేకరణము అమూల్య నిధివంటిదగును. 

దేశము నాలుగు చెజంగులకును పఅచుకొనియన్న తెలుంగు జానపద 

సాహిత్యము నంచలి భాషను పరిశీలించి మూ:౭డు ముఖ్యములై న ఫలిత ములను 

పొందవచ్చును. 1. తెలుంగు భాషయందలి మాండలిక భేవములను గురించి 
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స్థాపింపగలుగుట, వి, (దావిడకుటుంబ మున ఆ భాషా పరిణామ కమమునందు 

తెలుంగు పొందిన స్థానమును నిర్ధయించి, దానికి సోదర భాషలతోడి సంబంధ 

మును స్థాపించుట, ల (పాచీన కావ్య ములయందు, మారుమూల పదములుగా 

మిగిలి, యర్థ నిర్ణయము. చేయుటకు ఏలులెనివై యుండిన పదముల స్వరూప 

మును గుర్తుపట్టుట. 

కిక పధకము ( Scheme ) [పకారము, - ఆ౨|చదేశయు నాయగు 

చెజంగుల నుండియు గేయగాధలను సేకరింయమటకు, ఒక సంస కగవు పడును 

గాని, ఒక వ్యక్తికి కాదు. 

జానపదగేయగాధల యందలి కధాకధనమున పొదుగంబడిన నృళాస్ర్ర 

విజ్ఞానమును వెలికి దీయుటయే నా పరిశోధన యందలి ముఖ్యాంశ మగుటవలన 

నాచే సే కరింప(ఒడిన, గేయ గాధలయందలి భాషా సమాచారము, మాండలిక 

నిర్ణయము చేయుటకు దాందు. కాని యందలి ధ్వనులు మార్పును గు ర్రించమట 
కును, ఆ మార్పులతో, నెన్ని పాచీన కాలముగుండియె, స్థాపింపబడినవియో, 
ఎన్ని [కొత్తగా జనించినవియో ( lnnovations ) నిర్ణయించుటకును, ఈ 

సమాచారము కొంతలో కొంత పనికివచ్చును. 

అక్ష, జానపదుల నుడికారపు సొంపును, (కొ తపదబఎధముల నిర్మితిని, 
సామ్యము వలనను,  పరిచితివలనను, వారు కొ తమాటలను ఏర్పరించుకొను 

వైనమును, ఈ సమాచారమునుండి తీర్చుటకు వీలున్నది. అట్టి పయత్నమేె 
యీ వ్యాసమున చేయంబడినది. 

1. ధ్యని పరిణామము : భాషా నిర్మితికి ధ్వనులు ఇటుకరాళ్ల వంటివి. ప్రాచీన 
భాషకును, వ రమాన భావకును మధ్యవంతెనలు నిర్మించినట్లుగా నమరిన 

యనేక తత వమ ధ్య౫ పరిణామమునకు చెందినవే, ఈః మార్పు, 

జీవద్భాష యందు ఏ దశయందై నను జరుగుచునే యుండును, [పాచీన 

ద్రావిడ భాషకును తెలుగునకును మధ్య కొన్ని మార్పులు స్పష్టముగా 

భాషా వేతలచే గుర్తింపబడినవి. అవి, 

1. పదాది పరుషములు సరళముగా మారుట, 

*1 క కెంటణ్ ౫ గండ 

జ త తీట్టు హా  దీటు 

ఈ ఈ గు రు గలవి [పావీన (దావిడమునందు నిర్ధారింపంబడిన ధ్వనులు. mn 
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జప పొతిల్ > దొత 

౨. కొన్ని పదాది వర్ణముల మార్పు - ~ 
"కు చ కెబురు PF చేతు 

ద కాతకా ద చున అ దన 

"వక బ విటమ్ వ బెట్ట 

లీ. పదాది హల్లులు కొన్ని జారిపోవుట 

"ద న $2 చందమ =  ఆంకము 

“నట ఖీ సీను = ఈదు 

4 *ల'వే కారము తెలుగున డ, ర, లుగా మారుట. కొన్ని యెడల 

జారిపోయి, సమీకరణము నంది నశించుట. 

“కాడ అటల్ = ఆడరు 

ఈయ్యు ౫ ఈడ్పు 

ఇటే గు రాడిగ్గు 

“ఆకార మిత్ ంగు ౫ మింగుకా [మింగుకా మింగు 

5 > OP ఆట్ ప కర ౫ అక్కర 

మెట్తు ౫ మెత్తు 

ర్. [ప్రాచిన (దావిడాచ్చులలో న్ [కింది విధమగు ధని పరిణామము 

తెలుపన రూపొందుట. 

ఇకాఎ నిలవ ా నెలవు DED 81184 

ఉపజ పున ౫ పొగ DED 38468 

ఓకాఉ  ఒలి > ఉలివ DED 887 

2. $ _ ఈ గుర్తు లోపమును సూచించును. 

తీ. ఆ - ఇది |పాచీన [ద్రావిడ వర్ణము. 

4. Burrow & Emeneau- Dravidian Etymological 

Dictionary-D.E.D. 

22) 
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వ 
ఇంతేకాక, ధ్వని పరిణామ/కమమును నూచించు, వర్ల సమీకరణము 

(Assimilation) వర వ్యత్యయము (Metathesi1s) ఆచ్చులో పము 
> ౭౯9 

(57160096) దీర్చ లోపము (Loss of Length} లోప దీర్హ త (Comp- 

ensatory lengthening) వంటి యనేక ములగు మార్పులు కూడ (పావీన 

(దావిడమునకును తెలు(గునకును మధ్య సంభవించినవి. 

6, వర్ణ సమీకరణము :- 

నెరుప్పు > నిప్పు 

నెంబు > నెమ్ము DED 8102 

స్ట అ వ్యత్యయము 
(3a) (2 

ఆడైె కల్ >  డాకలి 

తుర > తోచు DED 2744 

8. లోప దీర త 
యు 

వింకు > పీక DED 4477 

నెట్టమ్ > సీటు DED 8100 

ఇట్టి మార్పులు, (పావీన (దొవిడమునకును, తెలు(గునకును మధ్య జరిగిన 

వని, పె యుదాహరణములవలన స్పష్టము చేయుటకు వీలున్నది. నాక డచేరిన 

జానపదగేయ గాధా గతమగు తెలుంగు పదసమూహమును పరిశీలించి, యిచట 

పొడంగట్టిన ధ్వనుల మార్పులెట్టివో యీ[కింద నమర్చుచున్నాను. ఈ మార్పులు, 

ఒక్క తెలు(గు నందే విభిన్న కాలములయందును, ఏక కాలమునందే విభిన్న 

వర్గములయందును జరిగినవిగా భావింపవచ్చును. ఒకే మాటకు (౪౦16) భిన్న 

భిన్న రూపములు లభించినపుడు ఆ మాట అట్టి రూపాంతరములు చెందుటకు 

వీలు కలిగించిన ధ్వనిపరిణామ మెట్టిదో, వివరించుటయే యిచటి ముఖ్యోద్దెళము, 
కాని ఈ ధ్వనుల మార్పులలోని చార్మితక పరిణామమును సూచించుటకీ 

సేకరించిన సమాచారము చాలదు, 
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l 

16. 

కక గ 

గ $ 

=ట వపా -త 

అద మ న 

-డ వపా -ణ 

=డ వా -ర 

తకా ద 

-ద పా -జ 

-ప ౫ -బ 

-ప౫5ా -వ 

కి నా మ 

-బ కా వ 

చ ౫ స 

=చ ౫ -జ 

-ద ౫ ద 

జ క ద 

జక ద 

కొప్పెర 

కలంతులు 
వ్, 

కవ 

రాకిడి 

కర్నకోల 

వాలగ 

సగరేతి 

ధగిడీ 

లోగిళు 
రా 

బగిసిమాలి __ 

గుమ్మెట 

వడగండ్లు 

గవిడి 

మెదడు 

తోరణము 

(ప్రమిద 

ముసాపరు 

కపిల 

సంబెట 

కబళము 

వాలు 

చానలు 

వంచెలు 

గడవంచలు 

నజరు 

జంట 

Cer 0౮ శి వల్ 

గో బ 

గల్రంతులు 

గవ 

రాగెడె 

చర్నకోల 

వాలవ 

సవరే తి 
ధవిడి 

లోవిళ్ల 

బై సిమాలి 

గుమ్మెత 

వనగండు 
వష 

గవిణి 

మెదురు 

దోర్నము 
(ప ముజా 

ముసాబరు 

కవిల 

సమ్మెట 

కవళము 

సాలు 

సొనలు 

వంజిలు 

గడవందులు 

నదరు 

దంట 
mr టీ 

ర్, వర్ణమునకు ముందుండు ఈ'_ి గుర్తు ఆ వర్ణముయొక్క_ అపదాదిస్థితిని 

సూచించును. 
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17. 

19. 

20. 

21. 

ల 

2 

నవా ఛీ 

నవార 

న ౫ -ర 

-న ౫ -ల 

కనా శ 

_ణ సా -డ 
గె 

౬ > అల్ 

-ర పహ -డ 

-ర ౫ -ల 

-గ 

తచ్చనము 

డెజిని 

జమఖథాణము 

రుణము 

మందెమేలము 

జంగిది 

జూరాడ 

పందిరి 

శిఖరము 

జంజరము 

యుగం 

యంతం 

మహో | పాణత్వము లోపించుట = 

ఖా 56 

-ఖ ౫ క 

ఖాూయిదాౌ 

ఖాయిలా 

జమఖాకకొ 

జోనపద చ గాథలు 

అవుదా 

ఎచ్చు 

ఆదివాణము 

Fa 

మోరీలు 

_గ్రాణము 

ఆవతి 

లాగిరి 

ఆగత్తి 

జయ 
ఢి 

ఖే 
రొలు 

ళం 

తచ్చరము 

ఉజబిలి 

జమకాళము 

రుడము 

మందడి మెళము 

జంగిడి 

జూలాడ 

పందల 

సిగినము 

జంజసము 

ఉగం 

అంతం 

కాయిదా 

కాయిలొ 

జమకాణము 
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MW UU JU EE 

ల్ 

26. 

27. 

28, 

29. 

-ఖ నాగ 
భఘ ౫5 గ 

-ఫ కూ ప 

ధు ద 

భక దబ 

ర క -చ 

అచ్చుల మార్చు :-- 

ఆఅ ౫ & 

ఆకా ఓ 

~~ మై ఎరా 

-ఆ వా ఒలు 

ఇహ ఊఉ 

ఇవా లు 

ఇ హై ఆలు 

ఉఊవా ఇ 

ఉపవా ఇ 

_ఉఊ (ణా -౯ఇ 

_త వ లు 

-ఊ నా -దీ 

-& > -ఆ 

_ఉ(ా -ఆ 

అలి మా రామి 

ఏకా -ఓ 

శిఖరము 

ఘడోందీ 

ఉల్పా 

ధాతువులు 

భరోసా 

భగ్నము 

బిణాణా 

స41 

సిగినము 

గడవంచె 

ఉఊలపాొ 

దాతవలు 

బరోసా 

బగ్గ్యము 

బిబాణకొా 

జెడ్డిగం 

మొగ 

జగోరు 

కావిడి 

పోబితి 

పడిగె 

రు శ్ర 
గరవు 

గెటిక 

కాసె 

గిరిగింజు 

జులిమి 

మాలిమి 

బులాకి 
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ర్న డౌ ర్ ఆవిటి 

ఆల్ =య కొగిట కాగట 

తెలుగున పదాది అచ్చులు ఊనిక ఉండుటవలన మారవను త్రీ _వాభ్మిపాయ 

మున్నది కాని పైన సూచించిన మార్పులు నేను జానపద సాహిత్యమున 

గు ర్తించినవి అవి యట్లు మారుటకు ఇతర కారణములను నేను పరామరి. చుట 

లేదు. కేవలమా మార్పులు జరుగుచున్నవనీ సూచించుట మాత మే నాధ్యేయము 
ఈ ధ్వమల మార్పులను పరిశీలించిన నిందు చాలవజకు, (పాచిన ధ్యనిపరిణామ 

(క్రమము ననుసరించినయంశములే కాన్పించుచున్నవి. కొన్ని మాతము గమనింప( 
దగినవి. 

le. గ్గ బగిసిమాలి నా బై సి మాలి 

తెలుగున ఆపదాద్యమును, అసంయు క్రమువను *గి కారము “వి కార 

ముగా మారుటను వ్యాకరణములు గు ర్రించినవి, 

ఉదా. - పగలు కా పవలు 

ఇచటి వకారమును సంధికార్య ని షేధమునకై ( Prevention 
of Hiatus) వచ్చిన యాగమముగా గుర్తించినచో నా రూప నిష్పత్తి 
యిట్టుండును 

పగలు క కరొపఆఅలు కా పవలు 

ఈ పద్ధతికి మజియొక ఉదాహరణ 

_-హ బప ఆహుతి క $%ఆఆతి ఇ అవతి 

అపే జగిసి కా ఈబఇసి నా బయిసి 
యనునది సంధి నిషేధమువలన నేర్పడిన రూపమును, 

బగిసి ౫ బఇసి ౫ బెసి 
యనునది సంధివలన నేర్పడిన రూపమునని వివరింవ వచ్చును. 

2 కర్నకోల / చర్నకోల 

చర్నకోలకు వర్ణవ్యత్యయము వలన చన్గికోల యను రూపమేవాక, 
శర్న కోలయను రూపమును కాన్పించుచున్నది. ఈ యొక్క యుదాహరణకు 
మంచి, యెచటను నిట్టి మార్చున కాధారములు దొరకలేదు. [ప్రాచీన (దావిడ 
క్ల! వర్ల మునకు తాంవ్యాచ్చు పరమైనప్పుడు తెబుగున “చ వర్ణ ముగా మాఎరదే 
గాని ఆ దశ గడచిన వెకుక తెలుంగు బాషయం కతు నను “కి వర్ణ 
య నావా త న  es] ర. * ఈగ ర్రిచట,ఊహిందిన రూపము శవ, సూ వన( 97౦౧ 66621 form) 
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యు క్ర రూపములు చవర్ణ యుక్తములుగా మారుట మిక్కిలి యరుదుగా 

కాన్సించును ,? 

ఏ. కలాసి / పలాసి. 

క. వల మధ్య మార్పు కొంత విచితమైనదియెనను భాషాధ్వనుల 
పరిణామములో నిది యచ్చ టచ్చట( గానుపించుచునే యుండును. అచ్చయిన 

వృ త్తి పదకోశములయందు పూటీ ౫ కూటీ యను శబ్దములొ కే యర్థమున నీయ 
బడినవి (శ్రీబూదరాజు రాధాకృష్ణగారీ మార్పును గురించి యుపోద్దాతమున 

నొసంగిరి.8 పురికొన యను పదము 'కురికొస' యకుటయు, 'పుతుంబాక' యను 

నింటి పేరును 'కుతుంబాక' యనుటయు నిట్టి మార్పు సాధ్యమే యనుటకు( 
దెలుగున మజికొన్ని యుదాహరణములు. 

క, ప అనునవి శాస స్పర్శములనుటక న్న సాం పదాయికమైన భాషా 

శాస్త్ర పద్ధతిలో వీనిమధ్య వేజొక సామ్యము కానుపింపదు. కొని వర్ణములను 
భేదకాంశములు (distinctive features) గా విభజించు నెక (కొత 

పద్ధతిలో కప వర్ణముల సామ్యమును Grave అను నంశముతో నూచింతురు. ఈ 

పద్ధతిని తొలుదొ ల భాషాశాస్త్రముళో Roman Jaccbson సూచించెను. 

ధ్వని విశ్లైషక యం తసాహాయ్యమున క పు ల మధ్యనున్న సామ్యమును 

గమనించియాత(శు వీని మధ్య ‘Grave’ అను సామ్యాంశమును సూచించెను, 

7. మాండలిక వృత్తి పదకోశము _ VoL. పేజీ 88. రెండు 

రూపములు- పదాదిన, కింకకా చింక, కిలిసెకా బీలిసె-మాం వృ.కో 

Vol.IV ఒక్కరూపము = అచ్చులమధ్య చుంకుణ చుంచు. 

8. మాం. వృ.కో, Vol.lV 

9, Jacobson, Fant, Halle - Preliminaries to speed 

analysis. The the MIT Press - Cambridge 

Massachusetts 1968. 

Jacobson & Halle-fundamentals of Languge 

Mouton & Co, The Hague, 
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4 డకా న వడగండ్లు పనగండ్లు 

అర రీ మార్పు భాషయందు విరివిగా కాన్సించు మార్పులలో 

రౌొకటి 

ఉదా. కడ(గు, కణంగు. 

ఇట్టివి 2కి వజకు, మాం.పృ.కోవము (Vol, 1) నందు చూపంబడినవి. -డ 

_౯ణ -న యనునది సహజ పణారిమ/క మము. కాన వడగండ్లు > *జవణగ ండ్డుహా 

వనగండ్డు అమన కమము నందు మధ్యనున్న రూపము ఊహించిన రూపము. 

ర్, -ద -జ ;- ఇట్టి మార్పు భాషాపరిణామ పద్ధతికి సహజమగునదే 

కాని దీనిని సూచించు ఉదాహరణములు తెలు(గు భాషలో విరివిగా కాన్నింపవు. 

నాకు దొరికిన ఒక్క. ఉదాహరణమున , రూప నిష్ప తి కమమిట్టుండి యుండ 

వచ్చును. | పమిదకా |పముదుకా [ప్రముజు. తాలవ్యాచ్చుతో కలిసినప్పుడే దకా జ 

మార్పు సాధారణముగా నుండునని డాక్టరు భదిరాజు కృష్ణమూ ర్తిగా రుదాహరణ 

ములను చూపిరి. కాని నాకు దొరికిన యుదాహరణములో నట్టి నియతి 

కన్పింపదు. 

ఈ సందర్భమున మరి రెండుదాహరణములను పేరొ_నుట యసమంజ 

సము కాదనుకొందును, అవి (ప్రత్యక్షముగా ద,జల మార్చును తెలియ(జే యక 

పోయినను, అట్టి మార్పుతో వానికిగల సంబంధమును సూచించును. అవి 

1. జంజవము, బి. జంజనము. ఇవి జంధ్యమునకు మారుగా వాడంబడిన 

పదములు. వాని రూపనిష్ప త్రికమ మిట్టుండి యుండవచ్చును, 

జంధ్యముణా జందెము;ా జంజము. దణ జ మార్పుకు పెన పేర్కొన్న 

శ్రీకృష్ణమూ ర్రిగారి నియమ మిచట వ ర్రించుట గమనింపవగినడి. జంజనము 

జంజరము. ఇచటి “ని, *రీ లు ఆగమములు కావచ్చును. వీని యాగమమునకు 

కారణములు శానపదునకు స్పురణకు వచ్చిన మరి యెపద సామ్య మోకావచ్చును, 

రొ జు దు 

ఇది పెదానికి నరిగా వ్యతిరేక మగు మార్చు. దీనికి ఉదాహూరణములు 

తెలు (సన కొల్లలుగా కాన్సించుకు మాం, వృ కో, Vol, 1 యందు ఈ 
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మార్పునకు పాతికకు చెగా నుదాహరణము రీమయంబడినవి నాకు లభించినవి 

మా్యశము మూడే అందు పూజి చుక పూదించు అను రూపము కావ్య భాష 
యందు లేనిదియు నిఘంటువుల ESAs 

7. గడవంచలుకా గడవందులటు 

ఈ మార్పును విశదము చే_యుటకు కొన్ని జారిపోయిన రూపములను 

నిర్మించుకొనుట (Reconstruction) యవసకము ఇది మూరీను3డి యప్పు 

దెవ్చుకొశన్న పదము. ఘడోంవీ, గశవంవ, గడవంవ ఆను మూకురూపముల 

నిష్ప తి కమ మిట్టుండవమ్పుణు. గడవంద నా గడవుజ కా గడవంద లేదా, 

గడవంచకా గడవంతకా గడవంద. ఇందు మొవటి రూపనిష్ప తియందు, -జ-ద 

గా మారెననుటకు, పెన జెప్పంబడిన పూజించునూ పూవెంచు, నజరు కా నదరు వంటి 

యుదవాహరణములుసహాయకారులుగా నున్నవి, 

-చ -త మార్చు దావిడ కుటు ఎబమున నంగీకార యోగ్యమైన, దీనికి 

తెలుగునందే యు వాహరణములు కాన్పించుకున్నను,!0 నాకట్టి యుదాహరణములు 

గేయగాధలయందు లభ్యము కాలేమ. కాగా వంచెబుకా వంజెలు వంటిమార్పును 

సూచించు రండుపదము లితర త లభించినవి. దీనినిబట్టి యిచట చగా జ 

మార్చేసమంజసమైనదిగా నేను గహించువున్నాను. 

8. నోటుకా రోటు :- 

ఈ మార్పుకొంత విచ్చితముగా కాన్పించుచున్న మార్చున క తప్పదు. 

(పాచీన (దావిడ న పర్షను అన్ని సోదర భావంయందుకు న వర్షముగనే 

రూపొందినది.తెబము(గు వందు మా_తముకొవ్నిచోట్ర నరా లమార్పుకాన్సించువమున్నది. 

ఊదా. మునగకరా ములగ, తొనకాతొల. అందుకు భిన్నముగా నున్న యీ 

న ర మార్పును విశదీకరింపక తప్పదు. ఈ మార్పును సూచించునవి మూండు 

దాహరణములు దొరికినవి అందు. రెండు అవ్య దేశ్యములగుటచే నవి నకార 

యు క్ర పూర్యరూపముల నుండియే నిష్పన్నము లయ్యొనని సిర్ధారించుట సులభ 

ముగా తేలినది. 1. నోటు ౫ రోటు (1066). 2. తక్షణము ధా 

10. మాండలిక వృత్తి పదకోశము Vol. 17 
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తచ్చరము. బీ, నొల్పు క రొల్లు ఈ మూడవ యుదాహరణయి నందు 

గూడ సహజరూపము నకార యు క్షమైెనదే యని చెప్పుట కపపత్తులు కలవు 
“నొల్లు' అను తెలుగు ధాతువునకు సకియగు రూపము తమికమున నాల్"! 

ఇదియే “మాలో” యందు 'లొలెే' యను రూపమును పొందుచున్నది. దీనినిబట్టి 

యీ యారోపము యొక్క- రూపనిష్పృ త్రి నిట్టుగా చెప్పవచ్చును. 

నొల్లు జ లొల్లో ౫ రొల్లు అట్టే నోటు కా లోటు క రోటు అనియు 
చెప్పవచ్చును. “లోటు అను వాడుకను కొన్నిచోట్ల మనము వినవచ్చును. 
భాషయందు అంతకుముందు జరుగకపోయినకు, ఒక్కొక్క కాలమున నొక్షొక్త 

[కొత తరహాకు చెందిన మార్పులు, ధ్యనులయందు జరుగుట యనునది 

యసమంజసమైన విష యము కాదు. దీనినే భాషావే తలు 'నవ్యకల్పని (1000- 

vation) అని "పేరు పెట్టి యంగికరించిది ఆ దృష్టితో చూచినచో నిచట 

నకార ల మార్చు (కొ తమార్చు ఆని చెప్పుకొని యంగీక రించుటయు సమంజసము. 

“మాండలిక వృతి పవకోశము (Vol. 1V )నందు ఈ [క్రింది 

యుదాహరణములు క నుపించుచున్న వి, 

కోపిని > కోపిరి 

సానె > సారే 

ఈ పె పదములందు రెండవ యుదాహరణములో 'ని కాక *రి కార ఘటిత 

రూపములలో నేది పూర్వరూపమో నిర్ణయించుటకు తగిన యాధారములు లేవు 
న కార ఘటిత రూపమే పూర్యరూపమని నిరూపితమైనచో నఖ ర మార్చు 
ఆచ్చుబమధ్య జరిగెననుటకు నీ యుదాహరణము సరిపోవుకు. నాకు దొరికిన 

యుదాహరణములలో సీ మార్పు అచ్చుల మధ్యనే కాక పదాదియందు గూడ 

జరిగననియు, అందు ని కార ఘటిత రూపములే పూర్వరూపములనియు నిశ్చ 
యించుట క వకాశమున్న దది. 

9.  మెవడుఐ మెదురు 

ఇందు డవార మార్పును సూచించుట యొక పద్దతి. కాని ఇది కమ 

బద్ధమైన మార్పన టకు సిట్టి యునాహరణములు పెక్కులు కావలయును ఆందు క న న యక కఠ 
ll, నొల్ - Measure out as grain - DED. 8140. 
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“ద” కార భఘటితరూపములే చారితకముగా పూర్యరూపములని నిర్ధారణ 

కావలయును, ఇంకొక పద్ధతి ప్రాచీన దావిడ “అ” (చూ DED. 41కి) 

కారము కొన్ని మండలములందు “డ' కారమగాను కొన్ని మండలములందు “ద 
కారముగాను మారినదని చెప్పుట అచ్చుల మధ్య (దావిడ "ట్ కారు క్ 

కారిమగుట శాస్త్ర సమ్మతము. అది భాషా శా స్ర్రజ్ఞులచే నిరూపితము కూడ .!2 

కాని బరార మార్పు తెలుగు నందచ్చుల మధ్య నిశ్చయముగా జరిగినట్టు నిరూ 

పించుటకు బలమైన యాధారములను సేకరింపవలసియున్న ది. 

గోండీ భాషలో ఆదిలాబాదు మాండలికమునందు అచ్చులమధ్య “ల” 

కారము “డో కారముగా మారినట్లు భాషాశాస్ర్రజ్ఞులు సిరూపించిరి. (ప్రసుతము 

తగిన  యాధారములు లేకుండ (పాచీన దావిడ “లి” కారము తెలుగు 

నందచ్చుల మధ్య “రి కారముగా మారినదనుటకంటె ఆదే పరిసరములో 

(అచ్చులవధ్య) ఆట్లి మార్పు జరిగిన, మన పొరుగు భాషయెన గోండి నుండి 

“ర” కార ఘటితమైన ఈ పదమును పదేయపదము ( Loan word ) గా 

నంగీకరించుట యుచితము. 

తోమి శము కొలామీ కన్నడ తెలుగు ఆదిలాబాదుగోండీ 

మిదణ్ మెద్ద్ మిదుథ్ మెదురు  మెదుర్ 
మిదుడు 

మెదుక్ 

మెదడు మెదడు DED 8145 

10. పందల :- 

ఇది పందిరి యొక్క రూపభేదము. “పందికిి ని మూలరూపముగా 

(గ్రహించి, స్వరఖేచముచే “వందల యను రూపమేర్పడినదనుఏ కంటె 'పందలి 

యే తొలి రూపమనుట నమంజసము. (దావిడ భాషలయందలి దీని పరిణామ 

స్వరూపము ఈ విధముగా నున్నది. 

12 Bh. Krishnamurti “Proto—-Dravidian Z"- 106120 

Linguistics, Turner Jubilee’ Volume 1, 1958 
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తమిళం మళయాళం కన్నడ కొడగు కోలామీ 

పందర్ పందల్ పందర్ పంద పంది 

పందల్ పందర 

పందల్ DED - 8240 

ఇందొక్క- కోలామీ రూపము దక్క- మిగిలిన వన్నియు అకారయు క్ర 

రూపములే. ఆ పరిణామము ననుసరించి, తెలుగున తొలుత “పందలి రూప 

మేర్పడినదనుటయు దానినుండి పందిలి పందిరి రూప నిష్ప త్రి జరిగినదనుటయు 

సమంజసము. 

11. అచ్చుల మార్చు 
మాలుమ్ మాలిమి 

జులుమ్ జులిమి 

యాద్ యాది 

తెలుగున హఎంతములగు నన్యదెళ్యములు సాధారణముగా *డఉికారాంతము 

లుగా స్వీకరింపంబడును. కాని పెన నీయబడిన దృష్టాంతములలో “ఇ” కారాంతత 

కాన్పించుచున్నది. అపి, 

అుమాల్ రుమాల 

ధూప్ దూప 

అనుచోట, అకారాంత త్యమును కాస్పించుచున్నది. 
వి 

12. రెయ్య > రొయ్య 

జనులలో నెక్యూవగా వాడుకలోనున్న పదము “ఒ' కార యు క్తమగుటచే 

ఒ ఎ అనునదియే రూప నిష్ప త్తి [కమమనుకొనవచ్చును. కాని (దావిడ భాష 

లలోని యీ పద స్వరూపమిట్టున్నది, 

తమిళ పర్ణి కుయి 

ఇరవు రేడ రే 

ఇర 

ఇరల్ 

దినిని బట్టి తెలుగునందు చేయ, రెచ్యు యను రూప నిష్ప తియుండి 

లెయ్య యే [పాథమిక రూపమును, “రొయ్య” తరువాత [పా పించిన రూపమునె 

యుండవచ్చును. ఇప్పటికిని వాడుకలో కొన్నిచోట్ల “రెయ్లు,ఆనరూపముక లదు, 
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18, మరి చూరి 

జగా జాగ 

సందూక్ నందుకా 

ధిమాక్ దీమకు 

ఈ మార్పు నొక విధముగా చెప్పవచ్చును. ఇచ్చుట వక్షములలో మార్పు 

జరుగలేదు. రెండవ యచ్చునకు గల దీర్చ ము మొదటి యచ్చునకు, మొదటనున్న 

హ9స్వాంశము రెండవ స్థా నమునకును మార్పునందినవి. ఈ దీర్గ మును వర్ణాంశ 

ముగా |గహాంచినచోే ప మార్పు ముక వర్దా ంశవ్యత్యయమని et వచ్చును. 

దీర్భ హస్తముల మధ్యను (వె యుదాహరణ), మహా (పాణత్య, అలు 

(పాజత్వముల మధ్యను (బాధను భాద) నిట్టి వ్యత్యయము న. 

వరసమీకరణము, వర్ణవ్యత్యయము, అజోపము, లోపదీర త, దీర 
లు ఆ య ఖు? ఇ 

లోపము, వర్ణనాశ ము, సర్వభ కి వంటి మార్పులను ఈ శానపద భాషయందు 

చూపుటకు వీలుగా నక్క-డక్క_డ ఉదాహరణములు కాన్పించుచున్నవి. 

14. వర్లసమీక రణము (Assimilation) 

కంబడి కమ్ముడ 

మంచె మచ్చె 

కది హద 
ధ ద 

15 వర్ణవ్యత్య యము (Metathesis) 

బదు బలు 
(3s) హ్మ్ 

చర్నకోల చన్హ్నకోల 

గఎండెబగులు గుండె బలుగు 

పగుల బీరు పలగ జీరు 

16. ఆజ్ఞోపము (566096) 

ఎలవ ఎల్వ (పాదు) 

౭సలుము జుల్మి 

EE గొ బ 

18. ఈ పేగు సూచించినది డాక్టర్. చేకూరి రామారావు, లింగ్ విస్టిక్ 

డిపార్ట్ మెంట్ ఉస్మానియా యూనివర్శిటి. 
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Peg 

ఎముక ఎండ 

17. లోపదీర్డ త (Compensatory lengthening) 

గహణము (గాణము 

"పండ పేడ 

వెంప వప 

మొహిదీలు మోరీలు 

18. దీర్చ లోపము (Loss of length) 

డూడ దుడ్డె 

(తోవ తొవ్వ 

తీనె తిన్నె 

సోరలు సొ|రలు 

చీకట్లు చిక్కంట్లు 

19. వర్జ్ణనాశము (29 101089) 

జోగుకోల జోకోల 

తోడెమంత తోమంత 

ఎదురుజొమ్ము ఎదురొమ్ము 

పోక చెక్క పోచెక్కు 

20. స్వర భ కి (Anaptyxis) 

ఉల్ఫా ఉలపాలు 

ఫర్మానా పరమానా 

[ప్రదక్షిణ పరదక్షణ 
ధ్యనులయందీ విధమగు మార్పులి భాషయందు గు రింపబడినవి. ఇంతే 

కాక కొన్ని రూపములను పరికీలించినచో కృ తద్ధీత [పత్యయములను, (కొత 
వానిని కొన్నిటిని గమనించుటకు వీలగు చున్నది. 

Li కూరాడ = కలినీళ్ల కుండ 

సీరాడ = నీటికుండ 

పాలాడ = పిల్లలు పాలుతాగు చెంబు 

ఐరాళ్టుజ ఐరాడ = ఐరేణి కుండ 
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చివణీ ఆడ/ బడు అనునది “6001621086 అకు నర్థ యిన పత్య-రుముగా 

భాసించుచున్న ది. 

ది, బాసండ్లు 13దాసన లు 

చేండ్లు చేను లు 

నిచ్చెండ్రు నిచ్చెన లు 

కుం టెండ్హు కుంకెన -౬ లు 

హనుమాండు హనుమాను __ లు 
(శత) 

దిల్హాండ్లు పిల్హాణి ఎలు 

జవాండ్డ్లు జవాను | లు 

ee 

తోచుచున్నది ఇచట అమూర్థ స్యములగు (Non hetroflex) న, ల వర్ణ 

ములు సంయోగమున మూర్దన్యములుగా (Retroflex) మారుట గమనార్హ్య ము. 

ఈ రెంటికిని మధ్య సహాయక వర్ణముగా (Help sound) వర్ణము 

చరుచున్న ది. దీనినే భాషావె తలు Transitional sound అనియు వ్యవ 

హరింతురు.14 

అకు బహువచన రూపముల కేక నూ,తత ఘటించుటకు పీలున్నట్లు 

-- లుకా బాసణ్ -- లుకా (బాసణ్ - చకా బాసండ్డు) 

sy కృ తద్ధిత [ప్రత్యయ ములతో గూడిన రూపములు కొన్ని (కొ తవిగా 

కాన్పించుచున్న వి. 

(1) సోరుబడి _ పోటాట 
గతి 

(11) పోలిమి -_ హోలిక 

(111) రాకట్టు - వచ్చుటలు 

18. 'బాసనియని యేకవచనము యొక్క. వాడుక విన(బడక పోయినను 

ఇది 'బానని శబ్దముయొకి- వర్ణవ్యత్యయరూపముగా (గ్రహింప 

వచ్చును. 

14. దీనికీ పేరు పెట్టినవారు శ్రీ కోదాడ రామకృష్ణయ్య Journal 
లు ఢి 

of Venkateswara oriental Institute P. 104 
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యో aa గాది ff 

iv కూటువ _ సంభోగము! 

ళా దాసంగం౦ - దాసు -కిచ్చు భిక్ష 

vi కొలిపిడి - కొలుపు 

ఇట్టి వానిని అధిక సంఖ్యలో చూపుటకు వీలున్నది. 

1 బడి, ఇమి, ఇడి - ఇవి వ్యాకర ణముల యందు బేర్కొ నబఒడిన _పత్యయములే 

కాని, వీనితో పెన పేర్కొన్న ధాతువుల సంయోగము. 

మాతము కొత 

11 ఈ కిందివానిలో 'దాసంగంిఅనుపదము నకు (పకృతి (ప్రత్యయ విభాగము 

చేయుటకు వీలు కన్పించుటలేదు కాని రెండింటి నొకవిధముగా వివరింపవచ్చును= 

111 రాకట్టు వా 

రాకడ ౫ రాకట - ఇది వచ్చు ధాతువు యొక్క భా వార్థక రూపము, 

దీనినుండి రాకటలు - రాకట్టు అని యేర్పడవచ్చును. 

1౪ కూటువ :వ- 

కూడు -[- ఉవ యని “ఉవి _పత్యయముకు కల్పించి దీనిని కృదంత 

ముగా తీర్చవచ్చును. కాని యిచట డ కా ట వర్ణముగా 

మారుచున్నది. వేదా కూటము _-[ వ యని దినిని తద్ధిత 

రూపముగా చెప్పవచ్చును. 

4. - భాషయందలి మార్పును సూచించు మటి మొక పద్ధతి నిట నుదాహరించుట 

సమంజసము. దానిని పదారోపము (Meta analys1s) అందురు. ఈ 

మార్పు కేవలము ధ్యనిభేవముపె ననే యాధారపడినదనుటకం టె సామ్యము 
గూడ దీనికి తోడ్పడుచున్న దనవలయును. ఒక పదమునకొక రూపము 

స్థిర మైయుండగా దానిస్టాఎమున, మార్పును కోరువారికి సుబోభకమగునట్టి 

మజియొక రూపముయొక్క- సామ్యము వలన క్రొత్త రూపమొకటి 
(పాదుర్యమునకు వచ్చు పద్ధతియే పదారోపము (Meta analysis 

ఒక్కా కసారి సాధారణ పద స్వరూపమునకు భిన్నమగు పద్ధతిలో ఆలం 

కారికముగనో సమాసరూపముననో కొన్ని పదములు నిర్మితములె భాష 

15. ఈ రూపము కావ్యముల యందు(గలదుగాని, అచటి యర్థము 

“గుంపు” అని మాత మె _ శబ్దరత్నాకరము, 



భాషా విశేషాంశములు gry 

నుందు జొరబడును వాని నిత్యతి 'యకదెంత సూ రఒద్దుత జ 

సామాన్యుని వ్యవహారమునందవి యిముడవు అట్టియెడ సాముుము కల 

పదములు వాసి నాన మన స్థిర పడుట జరుగును. ఈ పద్ధతి న్ 

యందె నను కొంత పదశాల మేర్పడుట కవకాకమునశ్నది. ఈ మార్పు 

నాగరక భాషయండు కంటె జానపద భాషయందు మిక్కిలిగా నవలం 

బింపబడును. ఉదా, “'ఉల్ఫాలు'_ కానుకలను నర్భమున ఉల్పాలు, ఉల 

పాలు- ఇది “ఉలపావులిను రూపము నందుటయు, *ఉలపాయలిను 

రూపము నందుటయు పదారోపము (Meta analys1s)వలన జరిగినది. 

వ కకు'పావులు” 'పాయలు' ఆను నితర పదములతోడి గల వరిచితివలన 

“ఉలపాలు అనురూపము, ఉలపావులు, ఉలపాయలను రూపములనుపొందు 

టకు వీలయ్యెను. 

వింజామర => ఇంజామణి 

సురాపానం వ సూర్యాపానకం 

ముక్కాలిపీట ఇ మొక్కలపీట 

స్వాతివాన > సాటివాన 

విగహము > ఇ[గహారము 

వ్యా(ఘము కా యాగుహం 

ఇచట సీ యుదాహరణలలో వరుసగా మర,పానం,ముక్కా_లి, స్వాతి, హము, ఘము 

మొదలగు భాగములు మణి, పానకం, మొక్కల, సాటి, హారము, గహం వంటి 

జానపదునకు పరిచితములై న భాగములుగా మారి, ఇంజామణి, సూర్యాపానకం, 

మొదలగు [కొత రూపము లేర్పుడుటకు ఏలు కలిగెను ఈ విధముగా రూప 

నిర్మితి జరుగు పద్ధతి (Meta analysis) “*పతారోపముో 

ర్, మణీ మొక హృదయ రంజకమగు పకియ కూాషయ దు (కొ తపదముల 

నిర్మితికి కారణమగుచున్నడి. [పయో కుకు పరిచితిగలిగి ఇంచుమించు ఒకే 
యర్థముగల కొన్ని పదములను కలగలుపు కొనుటవలన ఒక పదము, దాని 

సహజస్వరూపముకంటె భిన్నరూపము గలిగి యేర్పడుట ఈ పక్రియ 

యొక్క_ పరమార్థము. దీనిని సమ్మి|శ్రణ, ప కియ (Contanination) 
అనవచ్చును. 

23) 
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ఉదా, ఉర్దూ యందు “మసాబుో “ము సీదు” అను రెండు పదములును 

గలవు. ఈ రెండు రూపములును అన్యదేశ్యములుగా తెలుగు లోనికి 

వచ్చుటకు ఏలయ్యెను. అంతేకాక ఈ రెండింటి కలగలుపు వలన 

“ముసాదు' అను రూప మేర్పడుట మూ (_ప్మకియ యొక్క. ఫలము. 

అల్లే 
సందుకాయ పె ౬ సందూక్ 

గంగడోలు ఈ డంగడోలు 

పేపరు కాగితం ఆ News Paper 

అను రూపములు ఈ పక్రియ వలన సాధ్యములు, 

6. జానపదులు, తాము మాటాడు భాషలోని కొన్ని పదములు మిక్కిలి 

యనాగర క స్యరూపమును కలిగినవను స్ప్పృహకలిగినప్పుడు వానిని 

నాగరీకరణ మొండించుటకు ( Hyper standardization ) 

[పయత్నింతురు. నాగరక భాషాలక్ష్షణములుగా జానపదులు గు ర్రించినవి 

కొన్ని గలవు. అవి 

1. పదాదిన సంయు కవర్ణమును జొనుపుట. 

2. పదాది తాలవ్యాచ్చులు, ఇ, ఎ లకు, వ కారము చేర్చుట 

లి మహా పాణత్యమును కలిగించుట. 

కొవున నీ యూ లక్షణములను జొనిపి తమ భాషను నాగరీవరణ మొన 

ర్పుచుంటిమని |భమింతురు, అట్టి పదములు, ఈ [క్రింద నీయంబడినవి. 

1. పదాదిసంయు కాక్షరత ఫల 

స్థాలి ఉ తాళి = (తాళిబొట్టు ) 

(దేవ స్తంబలి) & తంబళి = (తంబళివాండు) 

(గంధ) సరువులు ౬ తరువులు = (గంధపుచెట్టు) 

సాంబాళము జ తాంబాళము = (అంచుగల పెద్దపశ్ళెము) 
(స్నాన) పాణములు చవ పానములు = స్నాన పానములు 

వ్, వ వర్ణమును జొనుపుట ;- 



సా ములు 

వెంకలు 

వ సనని 

వెంగిలి 

వేనుగు 

ఏరకాం[డు 

వెగతాళి 

వెకిగ-రింత 

వ ఎంకలు ౫ వషుకలు 

6 ఇ సినని = ఇచ్చెదని 

య ఎంగిలి 

జ నుగ 

6 ఈరకాం[డుడా వియ్యంకులు 

6 ఎగతాళి, = పరిహాసము 

చ ఎకి. రింత = 33 

ఇట్లు వ కార యు క్ర రూపములై న వానిని కొన్నింటిని నాగరకులును 

[గహించి వాడుట భాషయందు కాన్చించును. ఉదాహారణకు “ఎక్కిరింత ” 

వెక్కిరింతగా కూడ నామోదయోగ్యమై నిఘంటువుల కెక్కినది. ఆమే 'ఎన్ను 
(Ear of Corn) “వెన్నై'” నది. 

లి, మహా పాణత్యమును పొందించుట := 

కందకము 

సానము 
® 

[థాణము 

హావతిీ 

హావము 

7. పయోక్ష యొక్క 

6 గంట్రము 

యష్ స్నానము 

చ స్నానము 

ఈ ఆవతి 

6 ఆవము 

కల్పనా వె భవమువలన కొన్ని పదములు వాని చే 

నప్పటిక ప్పుడు సందర్భము ననుసరించి, నిర్మింపబడి భాష యందు 

వ్యవహరింపబడుట కానంబడును. అట్టి నిర్మితులవలన రాష భానసంపుష్ట 

మగుటకువీలున్నది. ఈ తరగతికి చెందిన పదము లీ భాషయందు కొల్లలుగా 
కాన్చించుచున్నవి. ఉదా. 

ంకసాటు శ చిన్న విడ్డ (సంతానము) 

గౌ మ్ముచిప్పలు అ సనవల్కులము (Brasseries) 

ేల్పులోడు = హూ జారి 

రయింటి దీపము = ఆడుపిల్ల 

రసనళముచేయు = ఇతరస్థఎమున భుజించు 



గుండ తితులు 
లం వాతో 

జోనవద గేయ గాధలు 

Catridge Cases 

ముండ|గాసం = మనోవర్తి (విధవకిచ్చు భృతి) 

బుణము విపు క పెండ్లి చేయు 

ధర్మ పెటై = Witness Box 

మనుసాల = Living Room 

ఇలు చేసుకొను షా పెండియాడు 
య య 

ఇంటిత నము = యాజమాన్యము 

మొదలగునవి. 

ర.కీంతేకాక నగలు, చీరెలు, ధాన్యవి శేషములు మొదలగు వానికి 'పేర్దుంచుట 

యిందును, అట్టి పెర్లలో వై విధ్యము చూపి కల్పనా రమ్యముగా వానిని 

తీర్చుటయందును, జానపద బుద్ధి మిక్కిలి చాతుర్యమును వెలయించుచున్నది. 

ఆ విధమగు పదజాలమే జానపదుని భాష సుసంపన్నమై, విశిష్టముగ 

హోశతంచుటకు కారణము. 

ఉదా. 

చీరెలు = కోట బొమ్మంచు చీరెలు 

గంగసరాల చీరె 

హంసలలబీరె 

నాగపడిగెల చీరె 

గొల్లకొంగు చీరె 

గువ్య కన్నంచు చీరె 

కళావతు చీరె 

తారబాను చీరె 

మళ్ళ చీరె 

మూడుకొంగుల చీరె 

అంచపట్టిన చీరె 

నక్ష[తాల చీరె 

ముత్యాలపందిరి చీరె 



భాషా విశేపాంశములు వద్ 

రవికెల పూసల రవికె 

వాతల 

గొల్లహోత రవికె 

సన్న పోత రవికె 

'సేర్దు దీసిన రవికె 

అద్దాల రవిక 

టొందె రవిక 

అద్దకం రవికె 

గొల రవికె 

పసరు మొగ్గల రవికె 

ఆభర ణములు____ 

గిరిగాజులు 

బిళ్ళగాజులు 

కర్ణపువ్వులు 
హంసనత్తు 

గుతులు 

తుమ్మపూలు 

మీనా బిళ్ళలు 

నాగబంధపు సరులు 

చందసూర్యులజోడు 

బవిరి రేకలు 

చిటికెన బద్ధులు 

అనంత గంటీలు 

ముంగామురుగులు 

జుమకాలు 

చిల్క_తాలి హారములు మొ... 

ధా న్య భేదయులు--- 

కాశిసన్నాలు 



లిక 

గులఅ ముల 
రు 

జానపద గేయ గాధలు 

మల్లెసన్నాలు 
C3 

మహారాబిభోగా లు 

కీలకం తెలు 

రాజసరులు 

చిటిమలెలు 
రు ప) 

రత్న సరులు 

కృష్ణ పయాగలు 

గొరికుంకుమలు 

చిటి కిన్నెరలు 

రామసాగరాలు మొ. 

ఆయుధ భేదములు 

fb 
ats 

చిగురు కండెలు 

చందురు వంకలు 

చల్ల జాములు 

తామర కానలు 

తల్లి మెర గులు 

చీకటి మిణుగురు 

కుప్పికోలలు 

కు_తిక గురులు 

కొంగచాల్ కత్తులు 

పంకిణీలు 

నేజాలు 

సురవ కటార్హు మొ 

న. 

పున్నమ చం|దు'డు 

కొర్ల జున్ను-డు 

మెలారు 

గేదంగి రేకు 

నడు మింటి గ్లేగ 
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గండు కోకిలము 

చం|దుని తేట 

సంపెంగ పువ్వు 

చం|దిక 

లేత మామిడి 

లేందోట 

కల్పవృక్షము 

కామధేనువు 

ఆకాశగంగ 

చిత వన్నెల చిల్క. 

బొండుమలైై 

పాల పెద్ద మొ. 

కొథి 

మకె-రోగము 

కడుపుబల్ల 

గండమాల 

కాకి సోమలు 

సవ్వపొకుుూ 

వాలగొదలు 

గానుగరోలు 

గజ చర్మము 

దోర శిరసు 

కుందేటి యెర్టు 

గంగార్లు 

ముద్దవాయువు 

ఇట్టి పదసృష్షి జానపద వాజ్మ యమును సుసంపన్న మ. చేసిన దన్గుటలో నసా 
మి 

మంజస్యము లేదు, 
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ల, కాని యూ వాజ్యయమున 6€భింయ నెన్నెయో పదములకు, సందర్భము 

లము బట్టి యర్థ నిర్ణయము చశేయువలయునే గాని నిఘంటువుల వలన 

నర్భమెలుంగుటకు పీలు కాదు. అందుకు ముఖ్యకారణము మనకు తెలు(గు 

భాష యందు లభిందు నిఘంటువులన్నియు కావ్యభాషను అమసరించి 

నిక్మింప(బడినవే యట. అంచు వలన నిఘంటువుల కెక్యూ-ని పద 

ములుగా, నీ వాజ్మయమునుండి యెన్నియేని పదములను నేర్పజదుటకు 

ఏలున్నది. అది పరిశోధనార్హమగు పెద్ద విషయము. ఉదాహరణకు 

ఈ (కింద కొన్ని పదములు పరిశీలనార్హ ములు. 

1. అంగనాలబావి : ఈమాట కబ్బ్లరత్నా కరమున లేదు. దీనికి సమానముగా 

కిట్చైల్ నిఘంటువున (A well in a yard) 

అనునర్భమున ఆంగణ వావి, అంగణ బావి యను 

రూపములున్న వి. ఈ పదమునకు గేయ గాథల 

యందు [పాచుర్య మున్నది. అప్రే సోమనాలబావి 

యనుపదమును విరివిగా కాన్పించును కాని 

దానిస్యరూపము తెలియదు. 

క్ సూర్యవీధులు సోమవీధులు: తెలుగు నిఘంటువులలో దీనికి వివరణములు 

లేవు. ఊరి యందలి వీధులను వర్ణింపవలసి నపు 

డెల్ల, అవి సూర్య.సోమ పీధులుగా చెప్పబడుట 

జానపద సాపాత్యమున కానవచ్చుచున్నది. 

ఎసి సూర్చి పర్యాలోచనము చేయుచు శ్రీరామరాజుగారు]5్, “సూర్య 

సోమ ఏిధులిను మాటకర్గము నాలుగు వీధులై యుండును. శ్రీనాధ మహాకవి 

వాడిన సందర్భమును బట్టి సోమ వీధియన(గా పడమటి వీధియని తేలుచున్నది” 
యనిరి. కాని వారే దెంచులూ3 శాసన (ప్రయోగము నుటంకించువు, “అగ్గండి 
ఊఉ _త్తరవిధి కడపట సోమవీధి సూర్యవీధులు గూడిన ఈశాన్య కోణమున మొకరి 
అన్నాపకుం బెట్టిన గృహవ్షేతము” అనుచోట సూర్యసోమవీధులు కలియు చోటు 
ఈశాన్య మకుటచే సోమవీధి యనగా ను తర దిక్కగుచున్నది” యని వివరించిరి* 
(శ్రీ మ ల్లంపల్రి సోమశేఖర శర్మగారు నిలువు అడ్డముగా నున్న వీధులని వీనిని 
చప నతు నత. ప 

15. తెలుంగు జానపద గేయ సాహిత్యము అ సే, 695, 
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వివరించిరి నిలువు, అడ్డము ఆను మాటలు సందర్భము ననుసరించి యర్హను 

చేసికొనవలసిన (Relative Terms) మాటలగుటచే నీ పదముల కింకను 

వివరణ యవసరను సోమఏధి యశ నుతర వీధియని శ్రీ రామరాజుగారు 
పెన వివరించిన వివరణము సరియైనది. దానిని బలపజమటకు నాకు దొరికిన 

యాధార మొకటి యున్నది కన్నడ (గంధ యువ పూర్వ పశ్చిమములకు వ్యాపించు 

నది సూర్యవీధి యనియు, దక్షిణో తరములకు వ్యాపించునది సోమ వీధియనియు 
నిర్వచింపబడెను.!6 దీనిని బట్టి సూర్యసోమ వీధుల యర్థము నిర్ణయమెవళ్రే. 

వ్, ఆమృతపడి ఈ శబ్దము శాస నములయందు కన్పించును, 

ఇది దేవుని నై వేద్యపు పదార్థము అను 

నర్థమున గలదు. కాని యిచట దీని యర్థము 

హరిదాసులకిచ్చు స్వయంపా కము అని మాతమె. 

4. స్వయం పాకము బ్రాహ్మణ భికువులకు వంట చేసికొను నిమి త 

మిచ్చు నాహార సామ్మగి - సదావర్తి యనియు 

సాహిత్య మనియు, (జాం. పురా) “మోయని 

యనియు ,దీనికనేక పర్యాయపదములు వాడుకలో 

నున్నవి.సదావ ర్తి యను పదముమాతము శర. 

యందు సదావృ త్రిగా నిదే యర్ధమున సూచింప 

బడినది. మిగిలిన పదము లేవియు నిఘంటువుల 

కెక్క లేదు 

5. ఆటకూటములు (క్రీడా స్థానములు (Play grounds) 

6 ఊఉ లెడ పెండి కొడుకో, ఐరేణి కుండలో,పూ జాకలశమో, 

ఊ రేగింపుగా బట్టబయలున కొనిరావలసినపుడు 

16. పూర్వ పశ్చిమ దీర్చ వాగిహ సూర్యవధియు, 

దక్షిణో తరసార్వనిర్మల చంద ఏధియు - గుప్ర వీధిగళు 

శౌర్య తురగపదాతి ఏధిగ 

కార్యరంతర ఏధిగళు తాం శిల్ప విన్యాసం అ 

శిల్పసిద్దాంతి శ్రీ సిద్ధలింగ స్వామి- శిల్బ సార - పె 14 ఎడి 1948 
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నలువె పుల నలుగురు చేరి యొక వస్త్రము 

నాచ్చాదముగా పెన బట్టుదురు. అదియే యుల్రెడ 
7. సోలురావులు ఈ పదమే నిఘంటువుల యందును లేదు, కాని 

కాలవలు | సందర్భ మును బట్టి, తగవులు తీర్చుటకై యూరి 

చాలు రావులు పెద్దలాశ యించు రావి చెట్టన వలయును. చాలు 

రావులు అమ (పయో? ము కాన్సించుటచే వరు 

సగా తీర్చిన రావిచెట్టని (భమ పడుటకును 

ఆస్కారమున్నది. కాని “చాలు” శబ్ద స్వరూపము 

నరయుటకై సోదర భాషల న్నాశయింపగా 

Ko To Kan 

Piece of advise Assets and to be bound to, 

Liabilities be obliged, 

under ౦911226108, 
అను నర్ధచ్బాయలు కొన్పించుచున్న వి. 

దీనినీ బట్టి తెలు(గునందరి “చాలునకును అట్టి యర్థచ్బాయ యుండక 

తీరదు. అదియే యిట [(గహింపంబడి, చాలురావులు, సోలు రావులు, 

అనగా నూరి పెద్దలు చేరి సలహాల నిచ్చుట 

కాశయ భూతములగు రావిచెట్టు ఆను నర్థము 

చెప్పుకొనుటకు వీలగును, 

8. బలాని పెద్టిలు : శరలో (ప్రవేశము లేదు. 

“అతుల సాహస వృత్తి నాదండు వెడలె 

గొలెనల్ గతిన గొప్ప లౌ బండు 
(op) రు C3 

బలాని పెటలు పళ మంచములు 
ఛా చు యు 

తు చెన పీటలు తమ్మపడి గెలును” అని 

ర్నా టివీరచరితమున (శ్రీ అక్కిరాజు ఉమాకాన 
ఒద్యా శేఖరులపా రము. బౌన తన నిఘంటువున 

నుదహరించిన పారము వేరుగా నున్నది. ce న టా టన ప 
18. (0.9.0. _ 2089) 



అతుల సాహస వృత్తి నాదండు వెడలె 

గొల్రినల్ గట్టిన గొప్ప లౌబండ్డు 

భల్హాడ ధటీలు పట మంచములు 
() రు 

వండై న పీటలు తమ్మ పడిగెలును- అని 

భల్తాడ ధట్టి-కి వివరణము నిచ్చుచు, (బౌన్ “బల్రడధట్టి'యనగా మడిగుడ్డ, 

పొ త్తిగుడ్డ యని తోచినది (A kind of Bark Garment) యని 

|వాసెను. శర. యు “బల్లాడ దట్టి! యనగా నొక దినును కాసెయని 

వివరించెను అందుకు కళాపూర్జోదయి [ప్రయోగమును చూపెను. కాని 

యిచట బల్టాని పెప్టియను పారమే సరియెనదని తోచుచున్నది. పద 

విచారము చేయబూనినచో నిట్లుండును. 

Tam Ma Ko Ko Tu 

వళ్ళమ్ వళ్లమ్ వక్ బళ్ల బళ్ల 

A measure Large bam- Round Measure Measure 

of grain boo basket grain of 629ఇ- ౦౪ capa- 

to hold storage 01౯7, ౧016 city!? 
grain upto Basket 4th part 

200-400 or 4 

para of rice 

దీనిని బట్టి “ఒల్లాని పెట్టె” యనగా నొక నిర్దిష్టమగు కొలతగల ధాన్య 

మును మోసుకొని పోవు పెట్టైలు ( వెదురువి కావచ్చును) అను నర్థ మును 

నిర్ణయించుటకు ఏలగుచున్న ది. సందర్భము ననుసరించి చూచినను 

దండునకు, పొత్రిగుడ్డలు మడిగుడ్డల కంటె, ధాన్యము యొకు. 

యుపయోగ మెక్కుువ. కావున నిచటి పారము బలాని పెద్ది లనుటయే 

సమంజసము. 

9, సాక _ [గామదేవతల పూజాసమయమందు, నై వేద్య మిడిన వెనుక, 

కల్చును గాని, నీటిని గాని విగహము నెదుట (కింద వార 

బోయట. కల్లును బోసినదో నది “కల్టుసాక'* యగును. 
se) 

బెల్లమును పోసినచో నది బెల్లపుసాక యగును. 
a 

a అ 

}9. DED, 
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ఓలి. - శర కేవలము ఉంకువ, వరుస యను నరకము నిచ్చినది కాని 

పెండ్లికొడుకు ఆడు పెండ్రివారి కిచ్చు కా ఆపక ఓలి (కన్యా 

పల్కు ముం దీనికి సమాగార్భక మగు మాటలు వ. (దొవిడ 

భాషల యందు దొరకక పోయినను, ఏవీ పదమునకు కొంత 

చితమగు చరితయే యున్నట్లు తోచును. 

Tam Ma Kan 

ఓలై ఓలె ఓలె 
Palm leaf , Rolled palm Ear-ring Metallic 

leaf used as an ornament. of Gold Ear ring 

Jewelled ear ornament.20 

యస్ బట్టి చూడగా మగ పెండ్రి వారిచ్చు నాభరణములటో కమ్మలు 

పుఖ్యమగుటచే, ఓలి యనగా, కర్ణభూషణమను నర్ధమునను, పెండ్లి 
కొడుకు, ఆడు పెండ్లి వారికిచ్చు, అంగీకార సూచకభూషణమను నర్థము 

నను, స్టిరపడి యా పైన 'నుంకువికునన్యయింపజడి యుండవచ్చును. 

-“ఓలివూడలు అను పదము జానపదసాహిత్యమున విరివిగా కాననగును. 

11. ఆడు పాప - శ. ర యందు పడుచ్చు కన్యక అను నర్థము లీయబడెను. 
జానపద వ్యవహారము నందీ పదమున కున్న యర్థము 
దాసి”, 'జానిస'యని, ఇల్లు వాకిళ్టు (పత్యేక ముగా లేక, 

యజమాని యింటనే బానిసతనము నెజప్పు స్రీ యాడు 
పాప 'రూపాంతరము- అడి వాప, ఆడు బావ. 

ఈ పదకోశమునండే పుట్టుపాపలు _ (ఈదెమ్మకధ) నగరి పాపలు - 
( ఈదెమ్మకథ) అ అను | పయోగములును కాన్సించుచున్న వి. 
పుట్టుపాపలు = మా ee దాస్యము నెజపువారు. 

నగరిపాపలు = అంతర దాసీజనము. దీనిని బట్టి “పాపి యను 

శబ్దమునకే ' దాసీీ'యను నర్ధ మున్న ట్లు తోచుచున్నది. దిని మూఐరూప ము 

వెదుక (దగినది. 

20, DED. 9౯9, 



భాషా విశేషాంశములు ఫడ్రద్ 

12, పోలు దారము- “పోలు అను ళూపషఘము శర లో (వేయగా త 

నది వ్యావనాయిక పద బగా “వోలు అనగా. వఎకిక్షోత 

యను నద్ధము మాండలిక వృత్తి ఉద కోకమును. సయ 

బడినది. జానపదకోశమునందు, కొన్ని తెగల వివాహము 

నకు ముందు పెండ్లి మంటపమున (వాయు [ముగ్గునకే 
పోలనియు, దాని మెట్టును పేర్చు చిన్న “గుదిగల 

మూతులకు చుట్టు దారమున క పోలుదార మనియు పేర్లు. 

ఈ|ముగ్గులుఒకొ_క కులమున కొక ్యా-క్క్ల_ విధముగా 

(వాయు నాచారమున్నది. ఈ పద స్వరూవమును 

అరయవలయును. 

ఈ విధముగా నీ (గంధము నెంతలయైనను పెంచుకొనుచు పోవుటకు 

వీలున్నది. జానపద కోశమందు కాస్పించు మాట లెన్నియో యిట్లు నిఘంటువుల 

లోని కెక్కనివిగా కాన్పించుచున్నవి. వీని వాడుకల నెజిగి, స్వీకరించు 

(పయత్నము చేసి, నిఘంటువులను పరిపుష్టముచేయు బాధ్యత యింకను తెలుగు 
జాతి పై నున్నది. 

10. ఈన్య దేశములు ఫ్ 

తెలుగు భాష బహుభాషా సంపర్కము కలిగిన భాషయగుటచే నిందన్య 

దేశ్యములెక్కు_వ,గా జేరుటకు విలున్నది దేశపు దకిణ పశ్చిమ భాగములయందు 

తమిళ కర్ణాటక ఖాషలున్నందున, ఆయా సరిహద్దులలొ వాసికి సంబంధించిన 

పదము లనేకములు చేరుటకు వీలున్నది. కాని యీ రెండును తెలుగు వలెనే 

[(దావడ భాషా కటుంబమునకు జెందినవగుటచే నీ మూడుభాషలకును మధ్య నలి 

దేశ్యములో, యేట యన్యదేళ లో గు రించుట యంతనులభముకాదు. కాంగా 

తెలుగు రాష్ట్ర: ఐనకు పశ్చిమమున నభివర్థిత మగు మహారాష్ట్ర భాషయు 

నీశాన్యదిశ యందలి యోఢ భాషయ తమ పద సంపదచే తెలుగు 

పదకోళమును నుసంపన్నము చేసినవి, కాని నాచే సేకరింపబడిన జానపదగేయ 

గాథలన్నియు తెలంగాణము, రాయలసీమ మధ్యాంధములకు చెందినవి మా[తమే 

యగుఓటవలన సిందీ రెండు భాషల నసంపర్క_మున (జొర (బడిన యన్య దేశము 

లెక్కువగా లభింపవు. ఎచటనై నను కన్పజ్టినను, ఆవి మిక్కిలి యల్పసంఖ్య 
కలవిగా నుండును. 
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ఉదా తెలుగు మరాటి 

మగ ముర 

మడిగ is 

చిక్కడ జూట్ 

చికణ్ 

తట్ట(లోహపు పశ్లైము)తక్ టె 

గండి గండి 

చుట్కీ 

చిటిక చిట, 

తురక 

గడవంచ 

గడవంద ఘడోంచీ 

ఇట్టివి మజికొన్ని యీయవచ్చును. 

సంస్కృతము వలె తెలుగును నుసంపన్నము చేసిన మణియొక భాష 
ఉర్దూ. 14వ శతాబ్ది నుండియ నాం దేశమునకు ముసల్మానులతో సంబంధము 
కలదు. అప్పటినుండి, కమ|క మముగా వారు ఆం|ధదేశము నన్ని దిక్కు 

లను విస్తరించి. తమ యేల్బడిని సాగించిరి. కొన్ని శశాబ్దులపాటు పాలక 

భాషగా గౌరవ పీఠ మలంకరించిన ఉర్ణూభాష జన జీవితమున స్థిర స్థానమును 
పొందంగలిగినది. వారి నిత్యవ్యవహారము నందెన్నియో యుర్హూ పదములు 
రూపాంతరము చెంది కలగలిసి పోయినవి. ఉర్దూ క్రియలు గూడ నొక కమ 

[ప్రణాళిక ననుసరించి, తెలుగు |క్రియలుగా మారిపోయినవి. కేవలము నాగరకుని 
భాషయందేకాక, చదువు సంతలు నేర్వని పామరుని భాషయందును ఉర్దూ భాషా 
[పాబల్యము కలదని నిరూపిందుటకి కోశములోని యుర్దూ పదములు మిక్కిలి 

యుపయోగ పడును. 

నామవాచకములను |కియగా మాచ్చకొనుటకై చేయు, వేయ, ఉండు, 
పడు, వంటి యను బంధములు చేర్చ్ప(బడుచున్న వి. 
ఉదా. హయిరాను చేయు. _ గల్లంతు చేయు 

పర్వా ఉండు మ లక్ష్య పెట్టు 

ఖుషాలు పడు _ సంతోషించు మొదలై నవి. 



భాషా విశేషాంశనులు క్రి 

కియారూపములను తెలుగులో (కియలుగా మార్చుకొని టకై ఇందు 

గమము వాడ(బడినది. 

భరాయించు - నింపు 

ఆటకాయించు ఇ అద్దు షాను 

సముదాయించు పో బుజ్జగించు 

ఇట్టించుగాగమముచే ఉర్దూ (క్రియలను భాషలోనికి [గహించు |ప్రకియ 
మిక్కిలి విరివిగా కన్పించుటచే ఒక్కొ_కచో కొద్దిగా ఉర్ణూ |క్రియలతో సామ్య 
మున్నట్లుగా తోచు దేశ్య |కియలకును ఇంచుగా గమము చేర్పుంబడి వాడబడుట 

గమనార్హ్ల ము. 

ఉదా. అదలాముంచు 

“అదలు అనునది, దేశ్య [కియ దీనికి భారత పయోగమును కలదు. 

కొసి వె కృతములకు వలె దీనికి ఇంచుగా గమము చేర్చుంబడి తెలఅంగాణమునందు 

(సదాశివరెడ్డి కధ) [ప్రయోగింపంబడినది. 

[కియా విశేషణములన(దగినవి తెలుంగునందువలెనే *కాన్* అనుబంధము 

చేర్చుంబడి రూపొందుచున్న వి. 

సూ జీబుగా 

జఫర్ దసుగా 

ఉర్హూపదము లెన్ని యో తెలుగు భాషా సామా[గియందు మిశితములై 

తెలుగు పదముల వలెనే రూపాంతరము నందినవి. 

డద; 

అసలు అస్ల్ 

రోజు రోజ్ 

కర్చు ఖర్చ్ 

సన్నాయి ఇహనాయి 

ఉలపా ఉల్పా 

నదురు నజర్ 

పతా ఓ le 
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చూరిమీ నూలూమ్ 

సందుకా సందూక్ 

మాలు మహాల్ 

యాది, ఆద యాద్ 

ఇట్టి వెన్నియేని చూపవచ్చును. 
యు లం 

జానపద భాషయందలి విశేషములను, నాకు లభించిన పదకోశమును 

మాతమే యాధారముగా గొని యిచట స్టూలముూావివరించు పయత్నమే యీ 
వ్యాసమున జరిగినది. [కమ (పణాళిక ననుగురించి దేశము నాలుగు చెటగుల 

నుండియు జానవద భాషా సేకరణము చెసి కోళములు నిర్మించు పని యింకను 

తెలుగుజాతి చేయవలసి యున్నది. కావ్య |పయోగమ.లలో నర్థము దొరుకక 
మిగిలి పోయిన పదములు, ఇట్టి కోశములవలన నువిదితములగుటయేకాక, 

కావ్యగత భాషా స్థితికిని, జన వ్యవహారమున నున్న భాషకును మధ్య కాన్సించు 

పరిణామ క్రమము గూడ సుటోధకమగును. 

ste లో 

వాళ 

868 
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సేకరించిన గేయగాధల నన్నిటిని వరిశీలించి చూడగా, సంప్రదాయ 
సాహిత్య మునందలి భారత, భాగవత, పురాణాదులతో దీటువచ్చు కానపదపురాణ 

మొక్క-టి కానవచ్చుచున్నదది. ఇది యొక కుటుంబ గాధ యని చెప్పవచ్చును. 

పురాణములయందు మనకు గౌతమ మహ ర్రిగా పరిచితు(డై న భృగువంశ 

వర్థనుండీ కుటుంబమున ముఖ్యుడు ఈయన అహల్యను వివాహమాడుటకె 

యీనుచున్న గోవుచుట్టును (పదక్షిణముచేసి [బహ్మనుండి యామెను పొందెనని 

పురాణ గాథ-అపే, దేశమున కామము సంభవింపగా, నీయన మునులకు ఒక 

వత్సరముపాట్మ్నాశయము నిచ్చి కాపాడె ననియు, తత్సలితముగా, మునుల 

యీర్ష్యకులోనైై మిధ్యా గోహత్యా పాతకమునకు, పాల్పడెననియు మజియొక 
పురాణగాధ. ఇం|దుడహల్య శీలమును కపటమున చెజచగా, వానిని శపించె 

ననునది రామాయణాంతర్షత గాథ 

జానపద పురాణమునందరి గౌతముడు! 'రగుతమాి బహ్మ యొక్క 

కొడుకు. ఆయన కాలముననే కై లాసమున శాం బముి దోచెను. తినటకు 

పూరియు, (త్రాగుటకు నీరును, దొరుకక కై లాసమందలి ధేనువు లన్నియు, 

'రోగుతుని' “'శంకులి మరమునకు( గదలివచ్చెను.అచట నుధిషముగనున్న భూమి 
యందు కేమముగ, కై లాసమందలి శామము దొలంగువజకునుండి , తిరిగిపోయిను, 

ఆవి తమకు 'గాతము” మేపినందులకు “గౌతమా బహ్మ'”ను, జమిలి గుండమందలి 
యుదకముల నిచ్చినందుకు “జమిలికాపార్వతి”ని, సంతానముగా |పసాదించినవి.2 

గౌతముడు రగుతునకట్లు పుట్టెను. 

1. (జానపదుల వ్యవహారమున గౌతముడు గౌతుండు- ఈయన పేరనే 

యా పురాణము గౌతపురాణ మయ్యెను) 

2. “గాతము మేపినందుకు గౌతమా(బహ్మ వర మిచ్చినాము. జమిలి 

గుండాన ఉదకాలు బోసినండుకు జమిలికాపార్వతిని వరమిచ్చినాము'' 
గొతపురాణము. 

24) 
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జమిలికా పార్వతిని గిరిరాజు వివాహమాడెను. జానపద గేయగాధల 

యందీ గిరిరాజునకును, పరమేశ్వరునకును, జమిలికా పార్యతికిని, పార్యతీదేవికిని 
అభేదము చెప్ప (బడినది. గిదిరాజు చెల్లెలు, జలగన్నె-జలగన్నెయే పురాణాంత 

ర్లత ప్యాతయగు నహల్య-జానపదుని దృష్టిలో నహల్య పరమేశ్వరుని (గిరిరాజు 

యొక శా) చెల్లెలు, ఆందుకొక మనోహరమగు కల్పన రూపు గె కొన్నది, 

పార్వతీ పరమేశ్వరులు పగడసాల పందెమాడుచుండిరి. పార్వతి నవ్వుచు 
“పుడమిలో కలియుగ ద్యావర మెదుకులాడినగాని తన కన్న చక్కని 8 లు” 

లేరని యహంభావము చూపెను అంతట నీశ్వరుండు పంతమునకై , ““సకియరో 

సి కన్న చక్కని శ్రీని దెప్పింతు”నని విశ్వబహ్మను బిలచి యట్టి స్త్రీని వెదికి 

తెమ్మనెను. విశ్వ బహ్మ లోకాలోకములు వెదకి చిట్టచివరకు అ లియే వృక్షముల 

తోపులో, తొలకరి మెజుపు వలెనున్న న్రీని, పార్వతి కన్న చక్కని దానిని 

జూచి, “'అలియమాదేవి” యని పేరిడి వెంటంగొని వచ్చుచుండెను. పర మేళ్వరుని 
వెనుక వైపునుండి వచ్చుచున్న అందగ తెను జూచి, పార్వతి దిగులు జెంది, 
త్యరితగతిని ఒక ఉపాయ మాలోచించెను 

“తమకన్న ముందువచ్చే మగవారయితే ఏమి గావలెనూ, వెనక వచ్చే 

శ్రీ యేమి గావలెనూ” అనగనే, పరమేశ్వరుండు, “వినవె పార్యతి నీకు విన్న 
వించెదను-తనకన్న ముందు వచ్చేవారు మగవారయితే అన్నగావలెనూ, 
శ్రీ లయితే చెల్టెండ్డు గావలెనూ”” అని వివరించి, “వెనక ముందేమి వివరింపు” 

మనెను- చతురురాలగు పార్వతి వెనుక వచ్చుచున్న “అహల్యను జూపి, 
నీ మాట (పకారమీమె నీ చెల్లెలనెను. పర మేశ్వరుండామాటకు కట్టుబడి యామెను 

సోదరి నిర్వి శేషముగ జూచి, యామె వివాహమును వాటంబంసపెను,. 

అంత 8పురమున పెద్ద గంట కట్టించెను. ఎవ్వరా గంటవాయించి, ఆ ధ్వని 

యారక మునుపే “మహామేరు పర్వతాలూ దిరిగి వచ్చెదరో, వారికిచ్చి 
అహల్యను వివాహము చేయుదునని కట్టడి చేసెను,4(జమిలికా) పార్వతి మూల 
మున “గౌతునికు గిరిరాజు బావమజది యగును, ఆయన చెల్లెలగు నహల్య 

క. 

8. Te_అ లి, Tam-అ ల్రి- Iron wood Tree( Memecs lon 

Edule) 

4. పురాణాంతర్గతమగు నహల్యా సంబంధియగు 'కట్టడి” యిచట 
పోల్చ(దగినది. 
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తనకు వరుసయెన పడుచగుటచే నామెను వివాహమాడంగోరి గౌతుండు తండి 
యనుజ్ఞగాని కై లాసమునకు పయనమగును. దారిలో, ఈని సహాయము లేక 
వెతలు బడుచున్న కామధేశువునకు సహాయముజేసి, అందుకు |పకిఫలముగా”తాను 
గంట ధ్వని నశింపక మునుపె, మేరు పర్వతమును చుట్టి వచ్చితినని, ధేనువుచే 

దొంగ సాక్ష్యము చెప్పించి యహల్యను పొందచ(గలిగెను. పురాణాంతర్షతమగు 

డేను [పదక్షిణమున కిచటి యౌాక్కృతి యిచి=గొతమునితో పోటీగా వచ్చిన 

దేవేందు(డు, సూర్యుండు, శ్నుకుండు, “కొక్కుటా సూర్యుడు”, అహల్యను 
పొందలేక పోవుటచే తరువాత పగగొని యామెను, గౌతముడు లేనిసమయమున 

చెజిచిరి- గౌతమునకు ఆహల్యకును బుట్టిన కూతు రంజనా (“అంజలీ' ) దేవి యని 

యిచట జానపదుని కల్పన. “శంకుల మటమున బుట్టిన చెట్టవా రో యె బైలు (గ 

వై తివి సీ'వన్సి యామెను తండి కనులు లేని కబోదివి గమ్మని శపించెను. 

తదుపరి యహల్య కొంతకాల మొక చట్టుగా నుండి, రామపాద స్పర్శ 

మున నారియె, జలగన్య' యాయెను. జలగన్యయు, గొతము(డును శంకుల 

మఠమున కాలము గడుపుచుండ.గా, పార్వతికిని, గంగకును మధ్య పంతము 

మెరసి, గంగ నీటి చుక్క కనంబడనీయక లోకములలో జామము కలిగించెను. 

అంత “కోటి ఒక్క- జంగాలు, కోటి ఒక్క మునులు” గౌతముని శర ణుజొచ్చి, 

“యెద్దు తొకగాని రాజనం ఒప్పక*, గోవు తొక్క-నిచోట కొజ్జ పండించి యన్నము 
పెట్టు మనిరి. 

గౌతముడు 

వనములు గిరులునూ వలమైన నదులు 

ఘనమైన భూములూ కోనలూ వెదికి 

మేరు పర్యతాలందు మెదిసీ వెదికి 

వనములూ వనాంతరము లతివేగ జూచి 

ఏడు డీవుల భూమి వెదికినా గాని 

5. “ఇపుడు తన కేపును తనతో గలిపి పోవయ్య, పర మేశ్యరుని 

కొలువుకు పరగ వచ్చేను, నూయి క ల్హలాడి తప్పు 

సాక్ష్యం బలికి ఆల్యను కల్యాణ మందించెదను, 

నమ్మవయ్య నా మాట నమ్ము మునినాథ'',- గౌత పురాణం. 
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గోవు తొక్క_ని భూమి గోరెడు లేదు” - అంత 

నాతండు చింతపడి చేయునది లేక, *'యుగజగములి యందుంబుట్టిన మజ్జి 

చెట్టు నొకదానిని గాల్చి, పోడుచేసి, యచట కొజ్జలు పండించి పదిగడియలలో 
నన్నా రుల కందతికిని అన్నము బెట్టను. మల్లిని పడగొట్టుటవలన దానిపై 

గూళ్ళు గట్టుకొని నివసించు పక్షులును, దాని [కింద పుట్టలో వాసముచేయు పాము 
లును నశించి యా పాపము గౌతముని చుట్టుకొనను. 

గౌతమునకు జమదగ్నియు,6 మణి నలుగురు కుమారులేకాక తరిదేవి 

యను కుమారియు జనించిరి. గిరిరాజు, ఒకపరి వేటకేగినపుడచట నాదిశకక్రి, 

మాహురమ్మయె పన్నెండు కోమల పసిడి పుట్టలో, నాగుబామై వెలసి, యా రాజు 
నకు కూతురై లభించెను. ఈమెయే రేణుక, ఎక్య్రాలి దేవమ్మ, ఏకవీర, మాత 

యనంబడును. ఈమెతోపాటు గిరి రాజునకును, జమిలికా పార్యతికిని, సిద్దమా 

రాజు, పోతురాజు అను తనయులు జనించిరి. ఈ పోతువాణే అమ్మవారి కనుంగు 

తమ్ము (డును, కోలకా(డునై భటత్వము నెజపు పోతురాజు, సిద్రమారాజు జమ 

దగ్ని చెకైలగు తరిదేవిని వివాహమాడి యామె వలన నై దుగురు మగపి ఖ్రలను 
ఒక్క యాడు పి బ్రను పొందెను. గౌతముడు తన తనయు(డగు జమదగ్నికి 

రేణుక నిమ్మని బావమజది నర్ధించిి యవమానితు(డాయెను.” కాని చివణకు 

రేణుకా జమదగ్నులకు వివాహమగును. వివాహమైనంతటనే, గొతము(డు 

కూడబెట్టిన ధనధాన్యములు, చేసిన పుణ్యపాపములు సమముగా, గొతముని 

పు[తులతోపాటు పంమకొనుటకై సపకోటి మునులు కిదిలి వచ్చిరి. తండి 

చేసిన పాపములు, జమదగ్ని వంతునరు వచ్చాను. ఆ పాపములు తీర్చుకొను 

టకై యాతడు పం డేండ్లు తపస్సు చెయబోయిను. 

6, గౌతమమహర్షి కుమారుడు జమదగ్నియను నంశమును, ఏ 

పురాణముల యందును, గానము. 

7. శిశుహత్య మీముంట సిద్ధించియున్నడి 

పక్షిహత్య మీ యింట (పబలమైయున్న ది 

గోహత్య మీ యింట గొదగొని యున్నది 

కర్ములకు రాజు కన్య నివ్యనంటాడు డా రేణుక పెళ్ళి. 

ర్. ఎడ్డు ఒకనికి, ఇల్లు ఓక నికి 

తండి చేసిన యేడు యెత్తలు (వెతలు) 

జమదగ్ని మామునీశ్యరునికి వచ్చె - ఎల్టమ్మ కథ 
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గౌతమ సంతానమును, సిద్ధమారాజు భార్యయునగు తరిదేవి [పముఖ 

పాత వహించిన కధలును కొన్ని కలవు. తరిదేవి తన పుత్తులలో నొకనికి 

అన్న కూతురగు, (జమదగ్ని రెణుల పుుతిక) బాలగౌరిని భార్యగా నొందవల 

యునని విశ్వ పయత్నములుచేసి సాధించు కధయే శ్రీ బాలగౌరి వివాహము. 
మొదట రేణుకను తనకొడుకునకిమ్మని గౌతముండవమానము పొందినందుకు 

(పతిగా, పరశురాము(డు తనచెల్లెలిని మేనమామలయింట సెచ్చుటకు సుముఖుండు 

కాలేదు. అంత తరిదేవి గొల్రతయై చ ల్లలమ్ముచు. మాహుఠరమునకు పోయి 

కాంటోవు కోడలిని చూచి వచ్చుట, కొడుకులు రాచమల్లు, ఆనుమల్లు, చినమల్లు 

మొదలగువారు బలిజ వేషములు కట్టి, సరుకులమ్ము నెపమున మామ పట్టణమున 

(పవేశించి యెన్నియో యొడుదుడుకులను లెక్కసేయక బాల గౌరమ్మను 

సాధించుట యిందు వర్ణితములు. 

ఈ కుటుంబములో బాల గౌరమ్మ వలెనే, ఆ కుటుంబమున కనుమాల 

చందమ్మి కలదు. ఈమె బాలగౌరికి ఆడువిడ్డయు, రాచమల్లుకు అప్పజెల్రైలును. 

ఈమెను రేణుకా [ప్రధమ సంతానమగు జంపలేశ్వరుని కీయవలయునను 

[పయత్నము, తద్విజయమే “కనుమాల చందమ్మ కధ! = ఇట్లు మేన త్త మేన 

మామ బిడ్డల వివాహగాధ లిందు కొల్లలుగా కాన్చించుచున్న వి. 

జంపలేశ్యరునకు సంబంధించిన “సిద్ధ యోగము” ఆను గేయగాధ యందు, 

ఎల్లమ్మ సిద్ధభు క్తి పెట్టగోరి, మేరు పర్వత సీమలలో కొలువైయున్న సిద్దులను 

ఆదినాధథుని, తోడితెచ్చుటకై తన కుమారుని జంపన్న నచటకు పంపును-జంపన్న 

దారిలో నష్టకష్టములనుబడి, చివరకు ఆదినాధుని యునికిని దెలిసికొనును. 

ఆయన యొక పంచవన్నెల పక్షిని దెచ్చి “జంపలయ్య"కు నిచ్చి, తాను సిద్ధులను 

గొనితెచ్చునంతలో నా పక్షిని పాకము చేసిపెట్టుమని యాజ్ఞాపించి యేగును- 

జంపలయ్య యందుకు కటక టబడి, తల్లి కార్యము చెడునేమోయని, చేయునది 

9.  “కనుమాల చందమ్మ కధి కలదని వింటినిగాని, నాకు లభింప 

లేదు. ఈ కుటుంబ ద్య్వయమునకు సంబంధించి యిట్టు తామర 

తంపరగా పెరిగి యల్లుకొన్న గేయగాధ లెన్నియో కలవని 

థోచుచున్నది. 
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లేక, కరవాలముచే పక్షిని ఖండించి, దానిని వండుచు (పక నున్న &ఓక పుల్లచే 

నా కూరను కలియబెట్టెను. అది “జీవిగర పుల్ల” యగుటచే నా పక్షికి _పాణము 

వచ్చి కుండలోనుండి యెగిరి పోయెను, 

ఆదచినాధు.డు సిద్ధులతో జంపన్నను చేరవచ్చి, పైని స్ భక్షించితి 

వనియు, నందులకు శిక్ష నిన్ను చంపుటయే యనియు, వానిని బట్టి చంపి 

ముక్కాాలుగా తరిగి, కుండలో నుంచి పాకము చేయనారంభించెను. పొంగురాగా, 

వెనుకటి జీవిగర పుల్లతో కలియబెట్టటయు, కుండనుండి జంపలేశ్వరు.డు, 

ఇతోధిక కాంతి సౌందర్యములతో వెలికి వచ్చుటయు జరిగెను. 

గ౧ాద్దులును, ఆదినాధు(డును, “మీ తాత గౌతముడు పక్షులను జంపిన 

పాపము నిన్నంటియున్నది. ఆడి పోవుటకు మేమిట్టు చేసితిమని బుజ్జగించి, వాని 

వెంట పయనమై రేణుక నుండి 'సిద్ధభు క్రి'ని పొందిరి. 

ఇట్టి కుటుంబగాధ లింకను ఎన్నియెని లభించుట కాస్కారమున్నది. 

నాకు దొరికినంత వరకును, ఈ గాధలనుబట్టి, గౌతమ, గిరిరాజవంశ వృకముల 

స్వరూపము నీ [కింద పొందుపర చుచున్నాను* 

ఇందు, శ్రీ బాల గౌరి వివాహము, రేణుక పెళ్ళి, గిరిరాజు కధ, 

డా. దొణప్పగారిచే సేకరింపబడినవి. మాహురమ్మ కధను డా. బి. రామరాజు 

గారు సేకరించిరి. నాకు వీని నిచ్చి, నా పరిశోధన వ్యాసమున వాడుకొనుట 

కంగీకరించిన వారిరువురకును నా కృతజ్ఞతలు. 

ఇట్టి కుటుంబ గాధలతోపాటు జానపదపురాణ మనదగిన “జాంబపురాణ' 
మొకటి నాకు లభించినది. ఇది ఆసాదివారు, బై ండ్డవారు, పంబలవారు, అను 

నామ భేదములుగల మాదిగవారిచే చెప్పంబడు గాథ. వీరినే చిందోళ్లు అనుటయు( 
గలదు. వీరి కులమునకు మూల పురుషుడు తాతా జాంబవంతుండు. విశ్వ ్బబహ్మ 

వంశమునకు జెందిన, కమ్మరి, కంసాలి, వండంగి మొదలగు కులములవారికీ 

జాంబవంతు(డెట్టు సహాయకారి యయ్యెనో యీ పురాణ ముగ్గడించును. తమ 

కులమున జనించిన యరుంధతి మహాసాధ్వియై (బహ్మర్షియగు వశిష్టుని యర్ధాంగ 
త్ కహ క కు య టర తం. 

* వంకవృక్షము వెనుక ఫేజ్లీలో ఇవ్వబడినది, 
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లక్షి యెట్లు కాంగలిగెనో కీర్తించును. ఇందు నిండి నిబిడీ కృత మైయున్న 
స్వకులమును గూర్చిన యుత్క్లర్షను, న్మగవర్ణములపై పేరుకొన్న కసిని ఆవల 

నుంచి యీ జానపద పురాణమును పరిశీలించినచో, నిది గామ జీవన మునకు 

సంబంధించిన విషయ సర్వస్వము (Encyclopaedia) అన (జెల్లును. 

వ్యవసాయమునకు (జెందిన విషయముల నెన్నిటినో, నాకు దొరికిన జాంబపురాణ 

భాగము వెల్రడించినది. ఇట్టివి యొక విధముగా నాళువులన(దగినవి ఇందలి 

ముఖ్య కధాంశమును గురిడుకొను ,పయోక్త. సమకాలిక సంఘటనలను 

జోడించుచు, నప్పటి కప్పుడు తన వాచా నై పుణ్యముచే మలచి దీనిని ప్రయో 
గించును. అంతేగాని యిందు [పయోక్ష కంరస్థముచేసి, నిలువబెట్టు రూప 
విశేషమేమియు లేదు. అందువలననే ఒక ప్రాంతమున, నొక యాసాది చెప్పు 

జాంబపురాణమునకును, మరియొక చోట మతి యొక(డు [ప్రయోగించు దానికిని 

ఏకత్వము కధాంశము నందుండునుగాని, రూపమునందు గాదు జానపద గళ స్థము 

లైన కథాగేయము లన్నిటికిని, ఇంచు మించీ లక్షణము వ రించుననియే చెప్ప 

వచ్చును. 

నాకు దొరికిన జాంబ పురాణముతోపాటు డా. రామరాజుగారు సేకరించిన 

మరియొక జాంబపురాణమును కలదు. దీనిని చెప్పినవాండు మెదుకుజిల్లాకు చెందిన 

తిమ్మాపుర వా స్తవ్యుండగు “సిందు పుట్టలయ్య " - నాచే సేకరింపంబడినది, 

కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన “బోయి రేవుల వా సవ్యు(డు రంగదాసు చెప్పినది. 

రెండును రెండు మండలనులకు(జెందనవి. కథాంశ మొక్క-టియేగాని, మొదటిది 

(పళశ్నో తం రూపమునను, చాలవరకు వచనమునను గాన్పించుచున్నది. రెండవది, 

మిశ్రగతియందు నడచు పదము. ఈ పురాణమును, ఆద్యంతము, వివిధ [పాంత 

ముల యందున్న దానిని సేకరించినచో [గామజీవన సంబంధియగు నంశముల 

నెన్ని టినేని వాజ్మయ రూపమున భ|[దపజుపవచ్చుననుటలో సందేహములేదు. 

మాతారాధనా |పాముఖ్యమును, తదారాధకులకు, _వీరశె వమువంటి 
నాగరక మతములతో గలగిన స్పర్దను, చామెడి [గామదేవతల కథలలో, మాత 

పురాణము, ఈదెమ్మ కధ, అంకాళ దేవత గాథ, వంటివి ముఖ్యమైనవి. మాత 

పురాణము, నాకు తాళపష్మత [(గంధరూపమున అభించినది. దీనిని రచించిన 

వాడు బడబాగ్ని రామచందుడనువా(డు, దీనిని (వాసుకొన్నవాండు భువన 
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గిరికి జెందిన బవనీని చినపాక దేవయ్య కుమారు(డు, “ఎంకయ్య”. బడబాగ్ని 
రామచం|దు(డు “గిరిరాజు కధను గూడ మంజరీ ద్యిపదయందు( జెప్పెను. 

మాత పురాణము యొక. ఛందమును ఆడియే. దేవీ కుటుంబ గాధలరో నింక 

నెన్నిటి నాతడు కైగట్టి, రూపుడిద్ధెనో యరసి చూడవలసియన్నది-ఇదియే 
“మాతంగి కధయను పేర ఒంగోలు |పాంతమున |పచారమున నున్నది. 

“ఈదెమ్మ కధయుి తాళప|త (గంధ రూపముననే లభించినది. దీనిని 

రచించిన కవి కనకదండి గోపాలుండనువాండడు ఇదియే మాంధాత కధయను 

శేరిట ఒంగోలు [పాంతమున (పచారములోనున్నది. 

Il 

రెండవ భాగమునకు జెందిన గాథలన్నియు వీరశై వ మతము, పాబ 

ల్యమునకు వచ్చిన తరువాత జనించిన గాథలు. ఇందు, ఎలనాగిరెడ్డి కధ, 

చెర్విరాల బాగయ్య కవి |వాసిన 'కొమిరెల్లి మల్లన్న! కధతో నించుమించు 

పోలియున్నది. (కొమిరెల్త్లి మల్లన్న కథ ము[దితము) భల్హాణ రాజు కధయు, 

సిరియాలుని కధయు, “సూర్యభాండవి కధయు శివమహాత్మ్య |పతిపాదకముబ్దె 
వెలసిన గాధలు - ఈ కధలు గేయగాథలుగా మాత మెకాక, యక్షగానములు 

గను, హరికథలుగను వెలయుట మనము గమనింపవచ్చును. 

గోపిరెడ్డి కథ నాకు తాండూరు వా స్తప్యుండగు కిష్టయ్య యనువా(డు 

జెప్పెను . పరంతాల మల్లా రెడ్డి కధ, డా॥ రామరాజుగారు సేకరించి యిచ్చిరి. 

ఈ రండు కథలును క్రిత గోపిరెడ్డి హ్ "పేరు కాగా, మల్పారెడ్డి, కుమా 

రుని పేరు- ఈకధలలో భేదమంతే. 

[11 

సాహస (పదర్శకములును, వీరాద్భృుత కార్యసము పేతములునగు కథ 

లన్నియు వీ విభాగముగా రూపొందినవి. ఇందతిమానుషాంశ ము యొక్క 

యునికి విరివిగా. గాన్పించుచుండును. “కమ్మోరిపిల్లకథ' (వచురిత మైన 

“కమ్మవారి పణకి - పసల బాలరాజు” కథకు మారు రూపు, 

ఇందు చాల భాగము కర్నూలు జిల్లా యందును, నల్గొండ జిల్లాయందును 

నాచే సేకరింపంబడినవి -- నల్గొండ జిల్గా యందలి గాథలు సేకరించుటలో 
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నాకు తోడ్పడిన నా సహాధ్యాపకురాలు శ్రీమతి సంయుక్త యిచట నా 

కృతజ్ఞతకు పా్యతురాలు. 
IV 

ఈ విభాగము నందున్న వన్నియు స్పష్టాస్పష్ట చారితకాంశములు 

గలిగినవి. కుమార రాముని కథ, మద్రాసు గవర్నమెంటు (April 1951) 

వారు |పచురించినను, నేను హెదరాబాదునందు _చానుకొన్న గాథ కొంత 

భిన్న ముగా నున్నది, వనప రి, సదాశివపేట, గద్వాల, సంస్థాన చరిత 

అనదగిన, రాజారా మేశ్వరరావు కధ, సదాశివరెడ్డి కథ, నల్ల సోమనా।ది కథ 

లిందు. జేర్పనై నవి. మొదిమకోటకు( జెందిన నాగిరెడ్డి కథయు, కృష్ణాజిల్లా 
లోని యొక [గామమునకు, జెందిన యనంత రెడ్డ కధయు, నొక కాలమునందు 

జీవత్చాాతలైన 'కామందు'ల కథలనవచ్చును. 

చార తకాంశ ములు జానపద గేయగాథలయందు, అభొమాంశ యు కము 

లగుటచేతను, పుక్కిటి గాధలతో(గూడుకొని యుండుటచేతను, వీనిని నిరూ 

పించుటకు, ఈ గాథలలోని యంశముల సహాయము కంటె ఇతరాంశముల 

(కై ఫీయతులు, కవిలెలు - శాసనములు వగ్గెరా సహాయము మిక్కిలి యవ 
సరము. చరిత్రాంశముల స్థాపన యనునది (ప్రత్యేక పరిశోధనకు లత్యుము 
కాందగిన విషయము, 

Vv 

ఈ విభాగమునందు ఆదివిష్ణువుయొక ఆవతారములె న మత్స్య, వరాహ 

నర సింహాద్యవతార గాథలు కలవు. ఇందలి వరాహావతారగాథలోని కథాంశము 

[పకరణాంతరమున చర్చింప(బడినది ౬ ఇవియన్నియు, విశాఖమండలమునందు, 

డా॥ దోణప్పగారిచే "'సేకరింపంబడినవి. జానపద గేయగాథలయందు విష్ణు 

(వశంసాత్మకములగు గాథ లివి దప్ప యితరములు నాకు లభింపలేదు, 

శివకుమారుని కధ, రాణి మెనావతి కథ, నల్దారెడ్డి కథ, సూర్యభాండవ 

కథ, సారగమ్మ కథ, వద్దిరాజుల కధ_కఇవి యీ పట్టికయందు( జేర్చుంబడలేదు. 

కారణము, ఇవి యాయా గామములయందు కథాగాయకులు చెప్పునపుడు, 

చెప్పినది చెప్పినట్టుగా [వాసుకొనుటకు వీలు కలుగలేదు. స్థలాంతరమున 

నుండుటచేతను, ఇంటికి మరలవలయునను తొందరచేతను, కాలాభావమువలనను 

వారు చెప్పుచుండంగా కేవలము కధా సారాంశము _వాసుకొనుట కే నాకు వీలై నది 
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గాని, తద్రూపమును అక్షరబద్ధముచేయటకు వీలు కాలేదు. కేవలము వచనమున 
వాసుకి కొన్న రూపములు జలద యగుటచే. నీ కథలను “మచ్చు చూపించుట 

కిచట ననువు కాదయ్యను, 

1. గౌత పురాణం 

ks శ్రీరామ స్వామిని చితమున దలచి 

శ్రీ శారదాంబకు చేయె త్తి మొక్కి 

ఘనుడు మం గురువు గణపతిని దలచి 

సరస్వతి సు సుతియించి సంతోషముగను 

పాకటంబుగ మునుల (పార్థన జేసి 

శారదాంబ కరుణ జెప్పిన కధను 

ఆలర గౌత పురాణ మంత నెరిగింప 

విన వేడుకై యుండు వీనుల యందు - 

వి, వ. అటువంటి కె లాసొనికి శాంబము ఎటు వలె దోసున్నాదీ వ 

అతి చి|తభాను నామ సంవత్సరమున 
మఖపుబ్బ దీరిపోయె మరి వేగనపుడు 

చి _తస్మాతి ఒరుపాయె 

శివుడున్న పట్నానికి శాం[బముదోలుతున్నది 

రాయి రాయి ఒరిసి భగ్గున మండుతున్నాది. 

మాను మాను ఒరిసి మంటలై మండుతున్నాది 

మింటను మేఘాలు మెరుపులు లేక 

వసుధలో వెంబడి వర్షములు లేక 

లోతాటి సము[ దాలు లోతుల్లు జూ'పె 

అల్లిన దామెర్టు అటు అదల సాగె 

నీళ్లు మేతలు లేక ధేనువలు ఆడలె 

కొలుకుల కన్నీళ్లు వొలవొలా రాల్చి 

కై లాసాన ధేనువలు కడు దుఃఖపడుచు 

కుడికంటి శోకంబు ఎడమ కంట బోసె 

ఎడమకంటి శోకంబు కుడికంట బోసె 

ముత్యాలకన్నీరు ముకు వరుస దాల్నె 
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పగడాల కన్నీరు పలువరుస దాల్చె 

కై లాసాన దేనువలు గడగడా వణకేె 

తపము చాలించి గొతమా బ్రహ్మ 

తలిదండి కొలువుకు వచ్చె 

హ స్తములు ముకుళించి అంత |ప్రార్డిచి 
కీ మునీశ్వర చంద యోగీం్యద శరణు 

డీ తపసి ముసీం|ద ఒక మాట వినుము 

కర మర్జి కైలాస వె కుంరమందు 

పర మేశ్యరుని చెల్లెలు అల్యాదేవిని కనక మేడల 

యందు నిలిపి యున్నాడు. అంతఃపుర ముల 

గంటక ట్టి యున్నాడు. గంట వాయించి 

గంట ధ్యని ఆరక తలికె మహా మేరు 

పర్వతాలు తిరిగివచ్చిన వానికి అలియా 

వం కళ్యాణ మందింతుననెను 

పోయి కల్యాణమంది వచ్చేను _ 

సెలవిచ్చి పంపుమనె గౌతమేశ్వరుండు అ 

గౌతుడు పక్షుల కపుడు ఏమనియె 
మజ్జి యేలాగు పుట్టి మీరు ఏలాగు పుడితిరి 

తెలియ జెప్పుడు నాకు తేట మీరగను 
అనంగనె పతులు అప్పు డిట్లనియె 

వ, పార్వతి పర మేశ్వరుడు వేదాల బండి గట్టుకుని, కాశినుంచి రా మేశ్యరం కదలి 

పోగాను. 

శివుని జడలో ఉన్న జాలారి గంగ 
పార్వతి కన్నుల పరగంగ జూచె 

తొలుకరి మెరపోలె కనంబడి యుండె 

అంతట పార్వతి ఉఊ్యగకోపమున 

ఎగ(దొక్కిాన బండి యిరుసులకు విరిగె 

వదాలన్ని కలమెలిగి మరి మొద లయ్యె 

వేదాలకు చుట్టిన దారాలు ఊడల్పై నిలచె 



శ్వీకదించిన గేయగాధలు ్రీర్తి! 

వ. ఆకుల ఉన్న (వాలు ఆ సమయమందు పదిగోట్ల పక్షుల [పబలె తక్షణమె 

ఆ కాల మీ కాల మేకమె మేము ఉఊఉంటిమి ఇక గాడ ఉదెతంబుగాను- 

ర్. శివ పూజ పక్షులు సిరను దెగ గాలె 

దేవ పూజ పక్షులు శపియిసు గాలె 

హరి పూజ పక్షులు అదలుచు గాలె 

వేద పురాణం పక్షులు వెతపడుచు కాలె 

కూసపాములు మళ్లిన కుములుచు గాలె 

తాచుపాములు మజ్దిన తగులుచు గాలె 

జరిపోతులు మృరిన జడ మెలిగి గాలె 
పక్షులు పాములు (పలపిసు గాల 

సాలగాలి మజ్జి అంత సమసినయపుడు 

అగ్గిమంటలు చల్తాక్చె ఆ గొతముండు, 

కీర్రన దరువు :- 

ద్వార పాలకుని మాట 

౨2. తరిదేవి కధ 

దేవినే కాని భారి దేవినే 

దేవినే నే దేవతాలా నమ్మీన దేవినే 
కాంతినే కరిరాజ వరదూని వెడెద 

కాంతినే కాంతను నేనిక 

కమల నంభవుని నాకు మదిలోవల 

నమ్మి కోరితి దేవినే చెలియా 
చెైలియను నేనిక చేతోమోదమున 

శంకరుని పూజ చేతునే 

అమ్మా రాజు భార్యనూ 

దేవినే కోటినోమూలు నోమితి. కోయమ్మా- 

ఆమ్మా మీ నామములు మాకు విన్న వించితిరి 

గాని మీ రాజ్యము కరు మాకు విన్న వించుట లేదు 

ఆనందంతో విన్నవించవమ్మా తరిదేవి 



తరిదేవి వాక్యం 

చెబుతాను వనవమ్మా చెవిసిందు బెట్టే 

గంజివెల్లి పట్నంబూ మా పట్నుంబు గలదూ 

అట్టి పట్నంబు ఏలేటి మారాజూ 

గిరిరాజు మా మామా, జంబికాదేవి మా ఆతా 

ఆతిపుణ్య శాభి 

శిద్ధమ్మా శెట్టికి న్నాకు పెండ్రెన 

మొదలు గంజివిల్రి పట్నము [పజాలు 

అధిక సంపన్నులై నారూ 

ఇంత పదా ర్రము బంగారము గలిగినాది 

ఈ పదా రము ఉండి యేమీ 

నాకు సంతానంబు లేదూ 

వచనం :- ఆ సమయంబున 

ఆ |బహ్మ దేవుండూ 

పంచాంగము విప్పి 

మొద లెల్ల చదివి 

మొద లెల్ల పంచాంగ మూ 

కొద వెళ్ళ జదివి 

డి సిద్ది మారాజ 

గంజి వెల్తి పట్నమూన 

మీరు ఘనరాజులై రయ్యా 

త సిద్ద మారాజా 

ఊరుకు ఉ_తరంబున 

పర దశ్షిణంబూన 

బెజవాడ మల్లికార్జునుని గుట్టా 

పాడు బడ్డాది 

ఆ గుట్ట మీరు పూజ జేసితే 
సంతానంబు మీకు చాల గల్లున్ 

ఆ సమయంబున నతీ పురుషులు ఏకా రులై 



శీక్రరించిన గేయగాథలు కీర క్ర 

యా రోజు 

బెజవాడ మల్లికార్జునుని గుట్ట 

జేరబోయినారు. పోయేటి వరకల్తా 

గుళ్ళు ఎట్ట ఉన్నాయి 

పాడు బడి గుళ్ళూ పాడుగొట్టు 

కాడుతా యున్నావి,. 

కోనేరు తోడించినారూ 

పువ్వుల చెట్టకు సీళ్ళు బోసేరు 

గుళ్ళల ఉండా దిగుడు బావుల మెట్లా 

ధర్మ తరిదేవి 

పవిట కొంగుతోని 

బంగారు బిందలాతో 

మోసి కొదువ లేక ఉదకము దెబ్బీ 

గుడి సుద్ది జేసినారూ 

మలి సల్వలు దెచ్చి 

లింగాన్ని దండ వేసినారూ 

రా|తింబగళ్ళు సతిపురుషులు 

సతిపురుషులు 

పూజ జస యున్నారూ 

ఆ సమయంబున మల్లి కార్జున దేవుడు 

వారి భక్తి పూజలు మెచ్చి 

మీ అష్టకష్టాలు 

ఈడేరి పోయినావి 

మీకు సంతాన భలంబూ 

మీకె దొరుకుతాది 

ఈ అయిదు మల్లె పుష్పములూ 

నీవు ఆరగించవమ్మా 



లీర4 జోనవేద గేయ గాథీలు 

ఓ ధర్మ తరిదేవి 

ఆ సమయంబున తరిదేవి జంగమయ్య యిచ్చిన 

మల్లె పుపష్పములూ ఆరగించినాది ధర్మ తరిదేవి 

అయిదుగురు మొగకుమారుండూ, 

ఒక్క. ఆడి కుమా _రై గల్లినాది. 

లి. (థ్రీ బాలగొరి వివాహము 

శ్రీకరంబె. నట్టి సృష్టిలో పలను 

తెరగొప్ప క్షతియ తేజమీ కథను 
ద్విపద కావ్యముగాను తేజరిల్లగను 

కశ్య 'బహ్మ గోతము కలిగిన ఘను(డ 

రారాజు పు|తు(డు రిపు సంహరుండు 

గిరి యేలిన యట్టి గిరీరాజుగారు 

పంచా।ది యేలిన పట్టాభిరాజు 

రాజుకు భారై కన రమణీ మనోహరి 

జమిళికామాంబ యను జలజాతనే తి 

ఇరువురకు ముగ్గురు ఇంపైన సుతులు 

సిరిని వతమాచరింపగా సిద్ధమారాజు 

అవనీశు వేడ6గా ఆగ స్తుండు పుట్టి 

భూతములకు వెరిగా పోతురాజు పుటి 
కు 

ఓీహో గోపిక వదరతే నీవు 

ముటపాలు దాగిన మూర్గమా పీకు 

కాగుపాలు దాగిన గర్భమా నీకు 

పచ్చిపాలు దాగిన పౌరుషమ నీకు 

నెట్టండి గోపికను నెలమి తోడుతను 

ఉంచరాదు భామను ఉర్వడి నగరిలో 
మా ఆన్న పరశురాముడు పట్నాన లేడు 
శూరుడు జంపన్న చూడలే దీమెను 

కదిలెను ఆ భామ కడు సంతనమున 



శీక రించిన గేయగాధలు ఫ్రర్రిట్ - 

25) 

4 గిరిరాజు కథ 

శ్రి శారదాంబకు చేతులు మొగిచి 

లోకపావని సకల లోకె కమాత 

ఏక వీరాంబకు వేడ్కతో మొక్కి 

(పకటితంబుగ శకి (పార్ధన జేసి 

ఏరవై ష్రవులకు వీర శెవులకు 

కడు వేడ్క. విపులకు కరములు మొగిచి 

ధరగల జనులెల్ల తగ సంతసిల 

కరమర్ధి జెప్పిన ఘను(డెవరనిన 

పభవించు నతి వేడ్క. భెరవు మంత్రి 

అలరి భై రవ మం|తి అంబికాంబకును 

ఆతివేడ్క- నుదయించె నన్నయ మంతి 

మతి మంతు(డై నట్టి సుతుని కల్పకము 

వినుతింప శ్రీ ఏకవీరను మెప్పించి 
రచకు(డు బడబాగ్ని రామచం|దు(డు 

చెప్పంగ(దొడగిన చతురుండై యంత... 

పందిట కొమ్మున బల్లి పక పక పలె్కా- 

తన మంతి యచ్చోట పలికె నొక మాట 
శకునములు గావయ్య, రాజశేఖర వినుము 

[పధాని మాటలకు పల్కెను రాజు 

మన కేటి శకునాలు మన్నెరాజులకు 

5. రేణుక పెళ్లి 

వినవయ్య గిరిరాజ విన్న వించెదను 

యొరిచి చెప్పెద యెరియక చెప్పెదను 

వెరపేల భయమేల వెరవక చెప్పు 

అనగానె గౌతముడు ఆటు జెప్ప(దొడగ 

మీ చెల్లెలు జలకన్యను మాకు ఇచ్చింది మెదలు 



౪౪6 జానపద ౫య గాథలు 

నోమరాని నోములు నోమసాగాము 

పట్టరాని (వతములు పట్టసాగాము 

ఎన్ని నోములు నోమిన ఎన్ని _వతములు బట్టినగాని 
మా గర్భవాసంబు ఫలించక పోయె 

వ. మూడు కోట్టమునులు ఆరు కోట్ల దేవాంగనా బుషులు సమాన కోట్టి సత్యమా 

బుమలకు జకామంబు దగిలి మా సెంకుల మటముకు కదిలి వచ్చినారు, 

అన్నమో గాతము(డా అనడిగిరి బుషులు 

కొత పంట అన్నంబు కోరిరి వారు 

మా మజ్జి గొట్టించి పోడు గావించి 

పంట పదిగడియలకు పరగ పండించి, 

వ, గంట నాడించి గంట ధ్వని ఆరక తలి సల్ల బాండవలో ఆన్నం తొండీ 

సరణున అర్పించినాము. 

వినవయ్య గౌతమ విన్నవించెదను 

శిశుహత్య మీ యింట సిద్ధించినాది 

పక్షి హత్య మీ యింట |పబలమైనాది 

గోహత్య మీ యింట గొడగొని యున్నది 

కర్ములకు రాజు కన్నె నివ్వనంటాడు 

వచ. ఎందున నా కుమా రై ఎలజోని పకానకు వక బావిన దో సనంటాడు ల్ 

తటాక మున దో సనంటాడు నా 

6. మాహురమ్మ కధ 

శీ రాజాధిరాజు గిరిరాజు 

రాయ కుంభిణి రక కుంభిణి 
కంచు కుంభిణి గజకుంభిణి 

కుంభిణిలో ఏక సంభం ఏలినారాజు 
ఆయిదుగిరులు ఏలిన పట్టంపురాజు 

ఏక చ|[కంగ భోగావతి ఏలినా రాజు 
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వచ. అటువంటి రాజుకు, అతని కులాంగస అగు పుణ్యళాలి జమిలికాదేవికి పు 

సంతానమె గాని ఆడ సంతానం లేచు- 

అంతట జమిలిదేవి అతివేగ వచ్చి 

తన [పాణనాధునికి దండంబు బెట్టి 

వినవయ్య రాజేంద విన్న వించేను 

వచ. ఏక చ|కముగా భోగావతి మనము ఏలుచున్నాము. మనకు పు_త సంతానం 
కలిగియున్నది. ఆడ సంతానం లేదు. 

ఆ మాట విని రాజు అటు చెప్పదొడగి 

వినవె ఓ భామరో వివరంబుగాను 

ఆడసంతూ గోరి ఆటు చింతపడితే 

ఎవ్వరూ ఇచ్చేరు ఎరిగించ మనెను. 

వచ. ఆ మాటకు జమిలికాదేవి మనము సతిపతులము ఒక్క సత్యంబు చేత, 

కాశినుండి రామేశ్యరానికి పిడికిడు లింగాలుగా పట్టి నోమవలెనూ- 

ఆడ సంతానం కొరకు అతి వేగ వారు 

నోమరాని నోముల్లు నోసిరివారు 

పట్టరాని [వతముల్లు పట్టిరి వారు 

పచ్చనీ వృక్షాలు పతిగా నోమిరి 

నిండు బిందెలు నోమిరి సీరాళ్లుగాను 

వచ. అందున గిరిరాజు వారికి ఆడ సంతానం గలుగ లేదు. 

fa సిద్ధయోగము అను ఎల్లమ్మ శాస్త్రము 

1. శ్రీ గురుస్వామిని చిత్తమున దలచి 
వాసిగా వెకుంఠ వాసునీ దలచి 

ఆది రేణుక కధ ఆగ్గితో నను 

ఎల్టవారలు వినయ యక్షగానమున 

సిద్ధ యోగంబు ఏర్పాటు జెప్పెదను- 

2“ అప్పుడు రేణుక అతి వేగముగను 

వి పకుల జంపన్న విజ్ఞానమూ ర్తి 

నా మనవి ఒక్క-టి చి_త్తగించయ్య 
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వీ, ఆదినాధథుని 

జానపద గేయ గాధలు 

సిద్దంహె గంబు నే జేయంగవలయు 

కీ ఘంబుగా టోరి) సిద్ధులా వేగ 

ఆతి వేగముగ బోయి ఆదినాధుణ్ణి 

తేవయ్య పుతకా తీవంబుగాను 

తల్లి మాటలు విని తనయ జంపన్న 

నే బోను ఓ తల్లి నెలతరో యిపుడు 
పరశు రాముని నీవు పంపించ వమ్మ 

తగునయ్య జంపన్న, తనయ యిట్ట్రనగ 

పరశురాముని యెట్లు పంపుదు నేను 

శాంతంబు లేనట్టి కోపాగు నెటు బంప 

సిద్ధులు ఏమన్న చీకాకు జేసి 

ఆది వక అపకీర్తి అంటి రా వచ్చు. 

ఇదుగొ నా విన్నపం బింత గె కొనుము- 

తల్లి మాటలు విని తనయ జంపన్న 

కదతెను జంపన్న కులగిరుల తోవ. 

మాట :- 

మేము మర్వగట్టలోన 

కండ్ల బడని కోనలోన 

ఉన్న జాడ ఎట్టు దెలిసెరా 

ఆల్పవో వ్ జంపలేశ్యర 

మీ తల్లి నిన్ను ఎట్టు దోలెరా 

ఆ సమయమున జంపలేశ్యరు( డేమనుచున్నాడూ- 

చక బాణముల దనుజుల 

సంహరింపబోగ శ కిని భూశ క్రి 

అడిగి తే జెప్ప 

మా తల్లి మీకు కొండ పొడుగు యోగంబు జేసినాదీ 
ఆందు నిమిత్యమై యిందు తోలించె 

వాయు వేగంబున శ్రీ ఘంగ బోయి 

సిద్ధుల తోలుకా రమ్మనె మాతా- 
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4. పంచపన్నెల పక్షిని ఆదినాధుండు 

పట్టుక వచ్చి యా పక్షిని యిచ్చె 

సుద్ధి జేయుమని జెప్పె సురనాధుడపుడు 

“ సిద్దులా తోలుకొని వత్తు 

వచ్చేను తోలక వాయు వేగమున 

ఈ చోట పక్షిని ఇది సుద్ధి జేయు- 

ఆ చోట జంపన్న అనుమాన పడుచు 

కట కట నేనెంత కర్ముండ నైతి 

నెడు ఈ పక్షిని నేనెట్టు జేతు 

ఆని యిట్టు జంపన్న అపుడు దుఃఖించె 

వచ. జంపన్న ఆదినాధుడు చెప్పిన మాట తోయలేక తల్లి జెప్పిన కార్యసిద్ధి 

గావలెనని వ ర్రింపుచున్నాడు. 

చేత పక్షిని బట్టి జంపలేశ్యరుడు 

దేవ దేవయని తలచి ముమ్మారు 

కడలేని దుఃఖాన కన్నీరు దీసి 

కరవాలమున శిరసు ఖండించె నపుడు 

రక్కలాడుతు పక్షి నేలపె గూలె 

ర్, భేరీ మృదంగాలు దౌడ శంకులునూ 

గంట నొదంబులు గణగణ మోయ 

భేరీ టమ టమ దణ దణ (మోయ 

బోరుకొని పట్నంబు బుగులు బుగులనగా 

యెదురుకొనె సీద్దులా ఇంతి వేడుకతో 

ధూపా ర్తినివ్వాళు లెల్ల ముట్టించి 

వా ర్రిలో ఉదకములు వరుసతో నపుడు 

పాదజలంబు లందరికి నిచ్చె 

పంచరత్నాలు దాపిన పందిళ్ల నడుమా 

సిరి సాపలు బరిపించె సిద్ధు లందరికీ 

శథధణని కూర్చుండగా జేసె నపుడు- 
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8. ఎ బ్రమ్మకథఢ 
య 

భూమి ఆకాశం బుట్టి నప్పుడూ 

మహాశ కి లోకమాత 

ఆదిశ కి లోకమాత 

కాలమాశ కి ఎటు బుటె 
మత లం య 

ఒక పక్షి రీతిగ బుర్లు 

దానికి కూర్చుందామన్న తావు లేక పోయె 

కల కలఆకశ క్రి అం[తాన ఆడుతున్న దీ -__ 

అపుడు సాంబమూ రి ఎలిగొండ పట్టణము 

పి లణి జూడ చేర వచ్చిరయ్యా 
sR) 

పి వ్రల్ని జూసి సాంబమూ ర్తి సంతోషపడెనూ 

పంచాంగములు చూయించు తున్నారు 

లగాని పేర పి ల పేరాట 
ల ప “ణ 
ంచాంగములు ఇడిసీ చూముంచుతున్నారు. 

పరుగులు వారికి కలిసి ఉన్నాయీ 

pu 

గలి 

గణాలు వారికీ కూడి ఉన్నాయీ 

మద్దు మంగళ వారం నాడు 

బహుళ పంచమి రోజు 

అపుడు సాంబమూర్తి పచ్చల పల్లకి పంపించినాడు 

ఆడి కేలి పిల్లజ్ణి తీసుకొచ్చినారు 

పొలుపొంద ముత్యాల పోలె న దాసీ నవరత్న బాసింగం నయమొప్పగట్టి 

బ్రహ్మ ముళ్లు వేసిరి (బాహ్మండ్లు అపుడూ 

. అమ్మవారు రేణుకా దేవిని ఆగబట్టిర పుడూ 

ఓ తలి మాకు అనేకంగ దప్పి ఆకలి అయితున్నాదీ 

అని చిన్న వాండ్రు ఇట్ట అనేటి వరకల్లా 

ఓ కొమాండ్రార నేను, నాయొక్క. పురుషుడు 
భోంచేసినంకా తదుపరి వచ్చి మీక వడ్గించుతా 

కొమాండ్లారా DUE 
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[లి 

ఆకలి పోయినంక అన్నమెందుకు త ల్లీ 

ఈడు పోయినంక పెండ్లమెందుకుత లీ 

సీ బోనమే ఇంత శృంగార మున్నీ 
భోనముల ఉన్న అన్నమెంత కమ్మంగ ఉండేనూ 

ఆ బోనము మీది మూతన్న ఓరబెట్టి చూపమ్మా 
అప్పుడు అమ్మవారు తొడలపె బోనము 

దించుకోని ఆ రం[తాల బోనము ల్యాబట్టి చూపినాది. 

0, రేణుకా యల్లమ్మ కధ 

చక్కాని పార్వతీ ఏమంట బలి కేను 

నా యారుగురి బిడ్డల్ని 'పెండ్రాడమన్నది. 

నీ యారుగురి బిడ్డల్ని నే పెండ్లి యాడనే 

ఎనక పీఠ్ బుక్తుటి ఎల్లునే పెళ్ళాడత, 

ఆణుంటి మునికాజు సము[దాల ఒడ్డుకు 

సముదాల ఒడ్డుకూ వచ్చాడు మునిరాజు 

పన్నెండు ఏళ్శ్ళయిన తబుసుల్లు గోరాడు 

ఆణ్హుంటి ఎల్హారి సద్దుల్లు జేసింది 

అచ్చన్న లాడేడి రచ్చల్లు దాటింది 
సీమలూ దూరనీ సిట్టడవి దాటింది 

గద్దలూ దూరనీ పెద్దడవి కొచ్చింది 

సము దాల ఒడ్డుకూ వచ్చింది ఎల్లారి. 

10. మాత పురాణము 

ధరవీర వై ష్లవుల తగిలి సేవించి 

మొగివీర శె వుల మదిలోన దలచి 

అందరి జగముల సన్నుతి జేసి 

గద్దరి జగమాత కమలాశి నింత 

వినిపింతు కవులకు విను (పసుతింప 

వినుతి కెక్కిన యట్టి వీర శై వులకు 
నుధములణగించి మర్ధించినట్టి 
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కథ విన్న వించెద [కమమెళ్హ దెలియ 
రక్షించు ఆ మాత రమణచే జగతి. 

హెచ్చుగ మహురమ్మ ఎదురేగుదెంచి 

తండికి మామకు దండంబు బెట్టి 

నిండు వేడుక రాంగ నేర్చిన భి 

కూర్చుండ విడెమిచ్చె గురుతు మీరంగ 

తీర్చిన పూబోణి స్థిరముగ బలికె 

ఒప్పని కలగంటి ఓ మామగారు 

విప్పి చెప్పెద మీకు మీరె నా తండి 

కడలేని యుగములు గడిపితి ముందు 

తడయక నాకంటె తగదు దేహంబు 

కృత యుగంబున వచ్చి కెరలి కోపమున 

హతమణంచితీ రాజుల రాక్షసూల 

జహుకాలమూ నాడు భయము లేదాయె 
భయము గానని దాని భయమాయె నేడు 
మహిలోన ఒక డెదురు మసలుచున్నాడు 

పరగ ఓరుగంటి బాల రుదుండు 

బాలరు[దుడు ఎంత _పజ్ఞ వహించె 

రట్టు చేయుచు వీర రాజేం దుడంత 

ఏలుచు నున్నాడు ఎదిరించి నన్ను 

ఏపణతు వానిని ఈ క్షణంబునను 

“కీ యని నే బోయి ఢిల్లిలో నిలచి 
మర్థింతు రుదుని మామ గౌతముడ-_ 

వీర పతాపుండు విఘ్నంబు జేసె 
ఘోరాగ్ని దగిలించి కొట్టించెనమ్మ 
పట్టుకుంచెలు బోయె పడిగెలుబాయె 

బొడ్డు గంటలు బాయె బోనములు బాయ 
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దరిశనంబులు బాయె తగవులు బాయె 

శిరసు దివ్య యాప చీరెలు బోయె 

పూత చం దములు బోయె పుణ్యములు వాయె 

మాత లాంఛభన అన్ని మహిమీద గూలె- 

4 బహుళ మె శీమకు ర్రి పట్నంబు తూర్పు 

పుడమి ఆరుంధతి పుట్నిల్లు మరియు 

మహిమతో నున్నది మాతంగ వాడ 

ఆది యుగముల నాడు ఆ వాడలోన 

వేదములకు ముందు వెలసిన వేయు 

యాప వృక్షము [కింద ముద్దరూపమున 

అవయముగ మణులు అమరిన గద్దె 

పచ్చల గద్దెమీద పరమాత్మురాలు 
మచ్చికతో ఉన్నాది మచ్చల మాత 

ఆమె నా చెల్లెలు ఆ యమ్మకిపుడు 

శ్రీ మించు ఈ లేఖ కొంచుబొమ్మనెను. 

ర్, సీలి గొడుగుల కింద నిలిచి బవసీలు 

తమ చేతి జమిడిక ధ్యనుల నుల్లించి 

మునుముగ వాయించె కడు భీతి నంద 
ఆ సమీపంబున ఆ మాత జూచి 

రుదునితో ననియె రూఢిగ నపుడు 

ఒక్క మనసు చేత ఓ రుద నీవు 

తగ రేణు కాంబిను తగ వేడు కొమ్మ 

అనుచు చెప్పిన రాజు ఆతి భక్తితోను 
సాష్టాంగము చేసె శాంభవి కపుడు 

11. మాతంగి కథ 

1. ఎక్క-లి దేవమ్మ ఆది దేవమ్మ 

ముక్కంటి సత్సు తి మూడవనే తి 
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మా పాలి దె నమ మము గన్న త ల్రి 

ఈ యెడ మరి దిక్కు. ఇక నీవె కాక 

దై వములు మరి గలరె ధరణి మీదను 

రీ లోకపావని ఓ జగజ్జననీ 

భూమితోపల పరున బోరు కలుగుచును 

అన్ని దేశముల వారందరు గూడి 

అదరుచు భువనము లాటపాటలును 

వేమారు నీ కడకు నేతెంచు [తోవ 

ఫ్ [పతాపుండు విఘ్నంబు చెరచి 

దిమ్మరుడై నిన్ను దిటైనోయమ్మ. 

ఆదికి నాదైన అల మాహురమ్మ 

తన చెల్లెలని యేటి ధవళ న్నేతికిని 

జనులెల్ల జయ వెట్టు శక్తి రూపికిని 

మచ్చరం బట్టిన మర్దించి విడుచు 

మచ్చల మాతకు మహామాతకును 

పలుమారు దీవించి పంపిన లేఖ 

కలయ నిచ్చట నొక్క. కార్యంబు పుట్దై 

నర రుదుడనువాడు నా వోరు గంట 

బిరుదుగ నేలుచు (పేలుచున్నాడు. 

న. 

12. ఈదెమ్మ కథ 

(క్రీ శారదాంబను చెలువొప్ప దలచి 

మతి యందు ఇహమందు మనుమన్ని దలతు 

నా పాలి గణపతిని నయమొప్ప దలచి 
ఏకదంతుని కృప ఎల్ల వేళ లను 

(పాకొటంబుగ నేను [వణమిల్లి మొక్కి 
సరస్వతిని సుతియించి సంతోషముగను 

శారధాంజును దభిచి చెప్పినా కథను 
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పదిలుడై పెనుగొండ పల్లెలోపలను 

యదువంశ పుణ్యుండు యాదవ ఘనుడు 

కన్నెసిరుల గో తుండు కాంతి చం[దుండు 

వర్ణించి కనకబండి వంశ వర్ధనుడు 

కొండయ్య పు తుండు గోపాలు డనగ 

చెలువొప్ప గట్టిగ చెప్పిన కథను... 

2 చేటు కాలంగాక చెల్లంబో ఏడు 

ఎడమకాలి బొమ్మ యొట్టనె వీడు 
అయ్యోధ్య ఒక తెరువు అలు ఒక తెరువు 

తనయులు ఒక తెరువు తాను ఒక తెరువు 

ఇద్దరు కొమాండ్ల నిటునటు జేసి 

మద్దులేర్ల కింద మట్టుదు వీన్ని 

9. ఆ మాట కమ్మవారు ఆళ్లున నవ్వె 
రాజువుగాగ క డబల్కి- తీవు 

కానక గర్వించి తీవు 

రాజగర్వంచేత కానకాడితివి 

మదన మెచ్చంగ మద మెచ్చెనా రాజ 

కన్నులకు కవి తొట్టెనా రాజ 

నా మహత్తు కానకాడితివీ 

ఆడదానిగాంగ ఆడితివి మాట 

ఎల్రరాజులకు మూతిన మీసముంటె 

నా ముంజేతి మీదనే మగ మీసమున్నాది... 

కీ, వెంట బెట్టుక యీది యింటికి వచ్చె 

పండ మంచము జూపె ఉండిల్లు జూపె 

కూడు అంబలి గలిపి గుంపించి పలికే 

తెలియదు మీ కులం తెలియంగ రారు 

బాలలు మీరును బడలి యున్నారు 
చప్పిడి అన్నంబు చవి జెడ్డ కూడు 



డొప్పలలో గల్పి దోసిన్లబోసి 

ఈ పొద్దు బండుండి కంటే లోపలను 

లేపేను కూలివాడ లేపేను నేను 

బాలల మంచాన పండను బెట్టి 

నేల నిద్దజు బండ నెలగూక వచ్చె 

ఆ వేల విధి కుంచెడారుకలు దెచ్చి 

పోవోయి కూలికి పొద్దెక్క_ వచ్చె 

కొడువలి లేదెట్టు కోతునే నేను 

పిడిలేని కొడవలి పిలిచి తానిచ్చె 

కడుపు కక్కు. రికి ఘనమైన రాజు 

కొడువట అరుక కొయ్యను బోయె 

ఖోగి చేతులుగాంగ బొబ్బలు వచ్చె 

పగిలె ఆ సములు దోస పచ్చల రీతి 

18. మాంధాత కథ 

కడవ వంక జూసె వనుధేపు డపుడు 

అడవిలో మాంధాత ఆలిని నమ్మడాయె 

మరచి ని|దించంగ మమ్ము దిగనాడి 

తరిగిన మాంసం తానంతదిన 

ఆదృ్భశ్యమెపోయె ఆకాశమునకు 

బాపురే కులసతి బాపురే భార్య 

బాపురే తన మీద భక్తి లేదాయె 

తనకు వుంచక తిన్న తనయులకు నై న 
పిన్న బాలలమీద (పేమ లేక పోయె 

భయభ కులు విడిచి భామ తనమీద 
దయలేక మామసం తానారగించె, 



శీకరించిన గేయగాధలు ప్ట్ర్టిశే 

14. అంకాళ దవత గాధ 

ls శ్రీరమానాథుని సేవించి నిరతం 
శారదా దేవికి చేతులు మొగిచి 

ఆదిగా గణపతి నాత్మలో దలచి 

కాళిదాసాది సత్క-వుల నుతించి 

యల్లమ్మ పుతుండు విహంగ వాహనుడు 

థరణిపై రాజులను తండడి పగకై 

ఇరువది యొక మారు వెదకి చంపగను 

ఉర్వి పె కషృతియుల ఉడుకు ర క్షంబు 

పారె శమంతక పంచమడుగులుగ 

అట్టి పౌరుష ధీరుడయిన భార్గవుని 

గట్టిగా వేడెద కార్యంబు కొరకు- 

అమ్మా భవాని అలిసీలవేణి 

రంగు ము తెపురాణి రాముని తల్లి 

కంబూక్నీ అంకమ్మ క రుణ వి భాంతి 

నై శ్వర్య వచనముల్ అమర శోభిల్ప 

భావంబునందు శ కిని ప్రార్థన జేసి 

పదిలోన ఎందరిన్ మరువక తలచి 

కథ విన్నవించెడి కమ మెట్టిదనిన... 

డ్, కొలిచిన రాజులకు కొంగు బంగారమన్నావు 

తలచిన రాజులకు తలలో పుష్పమన్నావు 

కన్నె ఆడవారిని బట్టి కండలారగించినావు 

పుట్టినావు నీవు భూమండలాన 

'పెరిగినావు నీవు దక్షిణ వీర కాంభోజిలోన 

మోరిన రాజులకు మోర చిక్కమన్నావు 

పల్లద మాడిన రాజులకు పక్క_లో సురియ నన్నావు 

ఎదిరించిన రాజులకు ఎన్నుగాల మన్నావు 
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వినవయ్య పిన్నాయన విన్నవించెవము 

తడవాయె యుద్ధమునకు తర్జి లోతత మము 

ఘనముగా దీవించి [గకు్యూన బంపవయ్య 
ఆనగానె కనక రాయేందు డప్పుడిట్టనియె 

వినరోయి కుమాళ్లార విన్న వించెదము 

ఫోరిలో భేతాళుని పొగరడంచియును 

శ్రీ ఘముగ రాయ భేతాశుని శిరస్సు దెచ్చి 

అతివేగ నాకు చూపించిన నాడు 

అపుడు దీవించెద అయ్యరో మమ్ము. 

క న త 

15. జాంబ పురాణం 

(ర్ముదవరపు జాంబవదాసునిది) 

ఆది మూలంబు దెలియకా 

అనుమాలూ దెలియలేకనూ 

మురహారీ దేవ [(బాహ్మడూ 

వంకనా నామ మున్నదీ 

పలుపాతా జందె మున్నదీ 

మొల్లో వర గంట మున్నదీ 

చేతులా మెరతాపులున్న వీ 

చెవులందూ హంస కుండలూ 

శంకుం చకాల పోగులూ 

ధర్మ కంకణం బాగ గద్ద్జైనూ 

(భ్రీవిష్టూ దేవ (వాహ్మడూ 

జాంబవ గిరీ పట్న మొ నడూ 
ఆకోక వృక్షంబు కిందా 

[బాహ్మండే కొలువు దీరెనూ 

వాడల్లో ఎవరే తల్లీ 
మేడల్లో ఎవరే అమ్మా 

మూడు రోజులు పోయను 



అన్నాహార ౨బు లేకనూ 

ఏడు రోజులు వోయెనూ 

స్నానంబూ చెయ్య లేదు గా 

అన్నదానం చాల జెయ్యావె 

అవునమ్మా వారూ 

బి, ఆ వేళా జాంబవంతుడూ 

కొడుకూనే కళ్ళ జూచెనూ 

99 కోట్ల లింగాల క తి బక్టైనూ 

ఏటుకే శిరసు గొట్రైనూ 

ఆ తాతా జాంబవంతుడూ 

శిరసూ డాకాలి జేసెనూ 
లోపాలి గుండె దీసెనూ 
ఇక సృష్టీ జేశాడండీ 

డొక్కా మతి కొలిమి జేసెనూ 

చర్మంబూ తి తి జేసెనూ 

అ సములే పట్టు దెరలుగా 

పాదములే బాడిశలన్నా 

ఎ నేళా విశ్వ బహ్మకూ 

ఒళ్ళంతా చెమట బుట్టెనూ 

నొష్టనా చెమట దీసెనూ 

భూమండే పారవేసెనూ 

'ఎండామే పిండమాయెనూ 

సిండం (బ్రహ్మాండ మాయెనూ 

తొమ్మిది ఘడియల కలా 

బాలుడూ జన్మాదు లె తెనూ 

ఏశ్వ_బహ్మను జూచెనూ 

౨ బాలుండేమి బలికెమా 

వ వెవ్వరి వాడవయ్యా 
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నిజముగా బలుకా మనెనూ 

ఇనవయ్యా ఇశ్వ బహ్మా 

ఇక నీకూ తెలియ జెప్పెదా 

తల్సీ భూదేవి యున్నదీ 
తం|డీ మరి విశ్వాబహ్మా 

నా పేరు తెలియ జెప్పెదా 

రుంజాకాసురుడ నాయనా. 

16. జాంబ పురాణము 

(Another version) 

గోదై నాల్లు కాళ్ళెన న్నిటాడ గాయించి, ఎన్ను పూన ఓర్ ఎనుగజ్జదాపి, 

పక్క బెంకెలు ఆసాలు దాపి, దాని చర్మము కప్పరము గప్పించి, తొల్లి 

గుడిసెలో, ఎండిసేర్ణు బంగారు టుంగుటుయ్యాలమీద, తాతా జాంబవంతుండు 

అరుంధతిని ఊపుతుండెను. ఊపుతుండగ అప్పుడు బ్రాహ్మడు యోగము జూసు 

కున్నాడు. చూసి యెక్కడ జూసిన మహా చక్కదనము ప్రీ లేదని మాత 
వాడల మహా చక్క-దనమైన శ్రీ ఉన్నదని (బాహ్మడు వస్తూ ఉన్నాడూ-వస్తు 

వస్తు మూడు దోసిల్లై ఉసికె ముని కొంగున గట్టుకోని అరుంధతి దగ్గరి కొచ్చి 
నాడు-ఓ అరుంధతి సీయంక్రి జూస శక్తి జూస్తనీ యొక్క భ_కి జూ స్ప- 

నా కొక్క- వంటపాకం జేసి పెడ్డవా ఆరుంధతి _ అని అడగ బట్టె - 

2. మాలోల్డు మాదిగోల్లు మాంసంబు దింటె 

తక్కిన కులమంత కొవ్వు దిందూరు 

తక్కువ కులమని తాకనాడక య్య 

ఎకు్య-వ కులమంత ఎన్నేను నేను- 

ఇరవై యారువె ఉక్కు ముద్దలు 

అర వై ఆరు కాకాలు 

ఉక్కుత ఉర్ముత జేసెను కత్తి 

ఉర్ముల పూజలు దించెను 

నాకు జూడ క తి నయమయి యున్నది. 
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(పశ్న ఫ్ 

నాగబండ్ల మీద ఒరిగే కత్తి 

క తికి గడ్వుర గజ్జలు 

దాని కొమ్ముకు ఏతుర లుంజలు 

పొయ్యహపొంటి రొండు దీసి 

క తికి గడ్డునా ఉయా్యాల 

నాకి పుట్టినాది మొదలు 

సామి ఎక్క_డ లేదాయె కయ్యము - 

మే మెట్ర మొక్కుతమురా ! 

జాంబవంతు.డు :- మొదలు పతానం, తరవాత లగ్గం. 

ఎనక నాగెల్సి _ నాగెల్తినాడు గరిగ బుడ్డ 

అంబలి జోనుకుంటరు _ ప తిగింజలు ఒడిలో 

బోసుకుంటరు. పిలగానికి కరు తాల్లు 

ఇ సరు - ఇచ్చి జారాట కాడికి పోతరు 
అయిదు పతి చాలు బో స్తరు _ (పతి మనిసి, 

ఆవంక, సూర్యుని డికుపు. మొగం జేసి 

ఆరుంధతి, ఓ అరుంధతి _- నీ యంత ఆలిమి 

రాసి, నీ ఆంత బలిమి రాని నిండు 

ముత్తై దుతనం రాని అని నా అరుంధతికి 

మొక్కు-తరు- 

Il 

17. ఎలనాగిరెడ్డి కథ. 

1. గంగా [పార్లన వా 
థి 

26) 

లంకకు వారధి కట్టక ముందు 

సీతకు శ్రీ కల్యాణం జరగక ముందు 

లంకాలలోన బుట్టితి వమ్మా 

కాపుల పాలిటి జన్మించి నావమ్మా 

తొమ్మిది చేతుల దొనకొండ గంగా 
పన్నెండు చేతుల పరమ కల్యాణి 
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ఇరవై నాల్గు చేతుల వీరణాల గంగా 

హస కంకణాల ఐరావతి గంగా 

నూనె కుండల వంటి నురుగుల్ల గంగా 

పొలకుండల వంటి పాతాళ గంగా 

చొప్పు వాగుల వంటి తెప్పల్ల గంగా 

గంగ లేనిదే జగంబు లేదు 

గంగ కలిగి యుండంగ శివునికి 

నివ పూజ కలదు 

విష్ణుకు తీర్థంబు గలదు 

(బహ్మ దేవునికి పంచాంగంబు గలదు 

పంచకోటి లింగాలకు 

(పార్ధన గలదు. 

ముల్లోక పావని వమ్ము 

కాలము నాటి తల్టివమ్మ 

కాశీశ్వరీ గంగా భవానీ 

సీవే కలవూ. 

కృతయుగము [జేతా యుగము 
ద్వాపర యుగము గడిచిన తరువాత 

కలియుగంబులోన 

రకపురి పట్టణములోన 

కాపు వంశస్థులెన 

అప్పిరెడ్డి మల్లమ్మల కడుపున 

ఏడు మంది కొమాళ్ళు జనించి యున్నారు. 

వారిలోన ఎలనాగిరెడ్డి 

అనేవాడు 

మహా శివ భ కుడు 

ఈశ్వరుని వర పసాడి 

ఆ కాపు వాళ్ళు నిరు పేదలుగా ఉన్నారు 
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వాళ్లకు తిన నన్నము లేదు 

కట్ట వస్త్రము లేదు, 

18. భల్లాణరా జు కథ 

చిందు ఖడ్గమనే పట్నమున్నది 

పట్నమెలె భల్హాణ రాజుగా 

ఆతనికి ఇద్దరు భార్యలున్నారయ్యా. , .శంకరా మహాదేవ 

యన్నడూ 

మల్ల మాంబ యనె మగువ యున్నదీ 

చల్చ మాంబ యనె సభియ యున్నది 

సంతానంబె లేకపోయెనూ. 

వ. వనమునకు బోయి, ఆ వనములో తపోనిష్టా గరిష్టుడెన వశిష్ట మహా 

ముసి ఉన్నాడు, అక డికిపోయి తపస్సుచేసి సంతానం దీనుకొని వస్తాం పా 

అని పయాణమెనాదు. 

ఆఘోరమైన తపస్సు చేసినాడు 
వశిష్ట మహాముని కళ్ళ జూచెను ఈశ్వరా పర మెళశ్వరన్నడు 

ఏమి కొరకై యిక్కడొ సిరీ 
ఎన్ని అభంగాలు తక్కు_వచ్చెనూ...శం... 

ఎండియు బంగారు [దవ్యమున్నది 

రాజ్య మున్న దీ 

అమ్మా అని పిలవడానికి 

ఆడబాల మాయింటలేదురా, 

అయ్యా అనీ పిలవడానికీ 

మగబాలుడే లేక పోయెను. 

నేను సంతానం ఇవ్వుఆెనుక్ నేను క ర్రనా 

నీ చేతి విభూది యియ్యవయ్య 

ఏమయ్యా భల్హాడ దివిజుడా 

నా చేతి విభూది వద్దురా, 
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నా చేతి విభూది పొంది 

ఆబద్ధం నువ్వు ఆడ వద్దురా 

తప్పు సాక్ష్యమే యివ్యవద్దురా 

రవరవాది నరకాల బడెదవు 

వదు వదు నీ కొదు అన్నాడు 
ఏ య టి 

అబద్ధంబు నే నాడ నంటడూ 

తప్పు సాక్షి నే పలక నంటడూ 
నీ భార్యనే దాన మివ్యమంటాడు ఇసావా 2 

భార్యనడిగినా దాన మీసాను 

ఇసానంటూ ఒప్పుకున్న డు 

అడిగిన దానం ఇస నన్న డూ. 

19. గోపిరెడ్డి కధ 

కొండ్యాలపురి గోపిరెడ్డి కలడూ మహారాజ 

భార్యపేరు రెడ్డిసాని, కొడుకు పేరు మల్దారెడ్డి 

దనమంజె మస్తుగున్నాది 

సన్నబియ్యం గర్శల ఉండీ 

ఇట్లా ఉంటె గోపిరెడ్డి 

ఒకరి కీయడు, తాను దినడుగా,. , .గోపిరెడ్డి... 

శంకరుడు జూచి కిలకిల నవ్విండు 

ఏడేండ్ల కరువు లేపె మా లింగమయ్య 

ఆకలి పట్టలేక అరక యొడ్గమ్ముకున్నరు 

భార్య కుతిక తాళి బొట్టమ్ముకున్నరు 

చెంబు ముంతలమ్ముకున్నరూ 

పట్ట భూములమ్ము కున్నరూ 

సగము రొట్దెకు సంక పి ల్రల్నమ్ము కున్నరూ 

సాటి కాపులె నా- 
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ముత్యాల వడళాల దోటి మల్లారెడ్డి 

పిట్టల గొడుతున్నాడు మల్లారెడ్డి 

శంకరుడు కళ్ళ జూసిండు 

కిల కిల కిల కిల నవ్వుకున్నడు. . .శంకరుడూ. .. 

గోపిరెడ్డికి దానం పంచే దెరుకలేదు 

కొడుకుని కావలి పెట్టిండు 

ఈడన్న దానమిచ్చునో ఇవ్వడో 

అర వై యేండ్ల జంగ మెండు సాంబశివుడు 

సన్నపు జోలె సంక నేసిండు 

శంకు గంట బుజాన బెట్టిండు 

చేను మంచె కాన్నెపుట్టిండు...శంకరుడూ... 

డ్డి నాయన్నా మల్లారెడ్డి 

ఓ కొడుకా మల్లన్న పటేలా 

కాశినుండి రామేశం బోతున్నా మల్లయ్య 

నడువ జాలక యెనుక బడ్డ నాయన 

కడుపులొ ఆకలి సొద బుట్టు కొచ్చె 

సీ కొజ్జ సేను సల్లగుండని మల్హారెడ్డి 

మూడు పిడికిళ్ళు బిచ్చం యివ్వు కొడకా... .మల్హారెడ్డి 

కాశిలో నీ పేరు దలుసా నేను- 

4. పోరపోర మొండి జంగమోడ 

మా కొడుకును కోసుకుంటాము పోరా 

దొడ వారికి బుది జెప్ప వచ్చినావా 
a ధ్ 

కిల కిల కిల కిల నవ్విండు జంగమయ్య 

నేను జెప్పిందేమి తప్పు లేదు గోపిరెడ్డి 

పీకు బుది గల మాట జెపి*నా గోపిరెడ్డి 
థు “ఉత. చెలీ ల! 

ర్, కిర కిర గొంతు గోసింది రెడ్డిసాని 

మూడు దోసిళ్ల రక్తం దీసింది 

చేనుమీద పొలి సల్ల బట్టింది 
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పొలి పొలిగా సాల పొరలి 

భూతల్రికి సాలినంత పొలి 

చేనుమీద పొలి సల్రింది రెడ్డిసాని... 

20. పర్యతాల మల్లారెడ్డికథ 

శీల శీల సౌ పర్యత మందున...తంచాన తాన... 

చిన్న ఐటి దగర భగవంతం. .,తం,.. 

పన్నెండు మంది పట్టి కాపులయ్య 

అర వై యిద్దరు గోనె కాపులయ్యు 

అక్కడ తంగెళ్ల పూడి పట్నమున్నదయ్య 

ఆ పట్నములోన రై తు లెవ్యరయ్య 

పొక నాటివాండ్డు కాపువాండ్లు నయ్య 

శీల మెత్తుక చిన్నారెడ్డి 

బోనమెత్తుక బుద్ధా రెడ్డి 

తంగిడాపురీ మాసిరెడ్డి 

అనుముల |బిహ్మో రెడ్డి 

బిచ్చ మివ్యని లింగారెడ్డి 

ఆందజికంచె మించిన కాపు లెవ్వరు 

ఇంటి పేరు ము'క్కె-రోళ్లు 

కొండా లతడు గోపి రెడ్డి 

భార్య పేరు రెడ్డిసాని భామ 

పన్నెండు కొప్పెర ధనము ఉన్నదయ్య 

ముపె మందడి జీత గాండ్లు గలరు 

చాలా అతడు కఠినస్తుడండి 

దానము లేదు ధర్మము లేదండి 

పర్వతము మల్లికార్జునుడు చూచినాడు 
ఇతనికి కోరినట్టుగా పంట పండింతు 
ఇతను చేసే ధర్మము కండ్ల జూళు నేను 
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భూలక్ష్మమ్మ నీవు ఇంటవేమి 

కాపోనికి అపరబుది పుపేటటు 
@ ల (అత) 

అఖండముగ చేను పండించు 

ఈశ్వరుడు చెప్పి మాయమయ్యినాడు 

వ్, జవిరి కొడుకు జడలు పట్టినాది 

ఉరికి రావయ్య రండ గోపిరెడ్డి 

కొడవలి దీసుకు ఉరికి వచ్చినాడు 
కాళ్ళు చేతులు త ల్రి బట్టినాది 

తండి కొడవలితో గొంతు గోసినాడు 

రక్తము అంత చేను వెలుపున జ ల్రినారు 

చెతి ఒక్క. కొడవలి చేత బట్టినారు 

చెతి ఒక్క మునుము చేను గోస్రరయ్య 

21. హట్కరు కథ 

1. జలకోటి జంగాల మడుగు-పాంమాది పడగన 

పాలమాది పడగనా-డేరె మాది దేశము 

డేరెమాది దేశమూ-గౌడ బంగరి భూములూ 

గొడ బంగరి భూములూ-శనగపూరి పట్నమూ 

పట్న మేలె దొరలూ-దొరలెవ్వరున్నరు 

దొరలెవ్యరున్నరు-దాత లెవ్యరున్న రు- 

బి, భోంచేసి రాయడూ బోరల్లా మోయనా 

కుంచెనమ్మా రాయడూ గుండెల్తా మోయనా 

జాలి చెంబూ పన్దైనూ జాలాది కెళ్లెమా 

చేతి వెంగీలిడిచెను మూతి వెంగీలిడిచెను 

కుర్చీలమీదను కూర్చుండె రాయడు 

రామగిరి పోకలు ఇడె మేసుకున్నడు 

తల్లి కానంబాయమ్మా అన్నలాకు సద్దులూ 

అన్నలాకూ సద్ధులూ సద్ధులెనా గద్జునూ 
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అయ్యచేతి ఊబిది రాయడు చేత బెళ్టెను 

చెలిమె కింత ఊఈబిది యేసా ఉఊండంగను 

ఉగములుప్పొంగను జలములె నా గదిలెను 

ఎద్దు ఈత ఉతకము ఎ ల్రివారుతున్నది. 

2౨, సిరియాలుని కథ 

చట్టూరకూరల్లు నడుమ నన్నాము 

భోంచేతుర్ రండయ్య శివభక్తులారా 

నరమాంసము లేంది భోంచేయమనిరి 

ఆడేటి బాలుణ్ణి అటు బిలిచినారూ 

పాలుబోసి ఒక కతి పాకంగ నూరి 

నెయిబోసి ఒక క తి నేటంగ నూరి 

వచ్చేటి బాలుణ్ణి వడిసి నరికారు 

చిన్న చిన్న వెంకలు చిన్నటిక కేసి 

పెద్ద పెద్ద వెంకలు పెద్దటిక కేసి 

నెయిబోసి ఒక కుండ నేటంగ వండె 

పాలు బోసి ఒక కుండ పాకంగ వండే 

చుట్టూర కూర ల్లు నడుమ నన్నమ్ము 

భోంచేతు రాండయ్య శివభ కులారా 

III 

ఏతి. అఆనుముల (బహ్మారెడ్డి కథ 

తంగెడాపుకి మానిరెడ్డి 

తన భార్య మల్రికాదేవీ 

పన్నెండు మంది పాలేటి కాపులూ 

పదముగ్గురూ గోనె కాపులూ 

ఎవ్వరెవ్వరూ కాపులున్నరూ 

అన్నమా రెడ్డి చెలమారెడ్డీ 

జమ్మాల వీరారెడ్డి 
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పచ్చికోట పసిమిరెడ్డ 

భూమికీ మొదలై నవారూ 
భూపతి రెడ్డీ పెద్ద పపేలూ - 

మాసి రెడ్డి పొట్టన సంతానము లేదూ 

ఏలనీకి రాజ్యమున్నదీ 

ఎక్కిదిరగ గుత్చాలు ఉన్న వీ 

రాజు కడుపునా సంతు లేదయ్యా -_ 

బ్ మాసాటి కాపోడవు నువ్వు 
సీ అంగమందునా లింగ మున్నదీ 

అలాటమందు ఇబూది ఉన్నదీ 

ఏ ఊరు ఏ పల్లె నీదీ 

_బుహ్మో రెడ్డి వమంటాడా, 

రాండయ్య రీ కాపుల్తారా 

తంగెడాప్పుదీ పట్నం మాదీ 

పాలబిందెల వంటి కాపులం 

పాకనాటి కాపులమయ్యా 

మామ పేరు మాసిరెడ్డి 

ఇల్లటమెనా దెచ్చినాడూ 

ఇ తనాలకూ బోతుండాను - 

లి, ఓ నాయనా సాంబ శివుడా 

కలియుగానికి ఇత్తన మిచ్చినా 

ఈ అవసత్య పొలిమార్హ ఉండలేను 

వెకుంఠం వసానయ్యా 

మంచిదన్నడూ సాంబశివుడు 

(బవ్మా రెడ్డిని పార్వతీదేవినీ 

రథములోపల గూర్చుండ బెట్టి 

తావు పర మేశ్వరా అనె 

పదిమంది చెయ్యె త్రి మొక్కంగ 



వె కుంరం ఎల్లినాడు 

అనుముల |బహ్మో రెడ్డీ జా 

శివుని మల్లె తోటలో ఉన్నాడయ్యా జలా 

24. సూర్యచంద రాజుల కథ 

1. దేశగిరి పట్న మున్నాదీ 

పట్న మేలే మా రాజవర య్యా 

రాజా దేసంగి మారాజు 

రాజుగారీ భార్య రత్నామూ 

భామా మాండోదరమ్మ వారూ 

సంతు టేకా కొంత దుఃఖమూరా 

బిడ్డలు టకా కొంత దుఃఖమురా 

రాజు పొట్టలా సంతు లేదమ్మా 

మరి దీపం పెట్టా దిక్కు.లేదమ్మా 

మరి రై కదొడగా రంభ లేదమ్మా 

మచి గుజ్జు మెక్కా కొడుకు లేడమ్మా 

వి. నాతోడ బుట్టినా తోడు ఉన్నదయ్యా 

నా చెల్లెలున్నదీ శ్రీ దేవమ్మా దా 

నువ్వు మారు లగ్నమూ ఆడరాద రాజా 

లి, చెంబుతోను దా నీళ్లు బట్టినాడా 

గుజ్జము కెల్లి కిందకి దిగవమ్మా 
నేను బిడ్డ నంట సీ తానికి రాలేదూ 

నేను చుట్టమాయి నీ తానికి రాలేదూ 

నేను వచ్చినా పని పెద్దదయ్యా 

ఇ సనంట నువు ఆజ్ఞలు ఇ స్తేనూ 

అప్పుడుగా నే కిందికి దిగుతానూ -- 

అంతట, అమ్మవారు తండి శామంతి మారాజు చేత అవుననిపించుకుని, తన 
[పాణనాధుని చందాయుధమునకు చెల్లెలి నిచ్చి పెండ్లి చేయుమనెనూ, 
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25, పరమజ్యోతి కథ అను బిక్లో మారాజు కథ 

క్షే వయో దేవా, దైవా రామా 

సింహా దేవా అయ్యో రామా 

ఒంటి మిట్టనేలే భుజంగ మారాజు 

ఏడు లక్షల ఎండి గొడుగులు 

పది లక్షల బంగారు గొడుగులు 

గలవాడు భుజంగ మారాజు 

రాజు పొట్టలో సంతు లేదు ఓ యమ్మా 

ఆయ్యా రామా దె వా రామా, 

బి. చుక్కల చం దుడా నా వన్నెకాడ 

నా నీటుకాడ నా తలమీద గొడుగ 

నా _పాణవల్హభా నన్నేలిన రాజూ 

ఇంతే మన రాత ఫలమూ 

మానెడుంటే మట్టి పాలు 

కుంచెడుంకే కుంటపాలు 

మన వంతులో ఇంతే ఉన్నదేమో 

నేను సంతు కొరకు అడవికి బోతున్నా 

సెలవియ్యి మారాజా యనె మూర్ధాళ దేవి 

జారౌర నేటన్నా ॥తాన తందన తాన॥ 

మహలింగ గుడికాడ 79 

ముత్యాము పెట్టమ్మా 1 

పగడాము పెట్టమ్మా తాన తందన తాన॥ 

పగడాల మీదానూ 

ఒకరత్నం బెట్టమ్యా 0 0 

శిరసూ కిందికి బెట్టి (1 

సిరిపాదం మీదీకీ స 

కడుపూల ర కామూ స్ 

ఎదలోన కొచ్చిందీ 13 
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ఎదనున్న ర కమూ 1తాన తందన తాన॥ 

నోటిలో కొచ్చింది ప 

జీవమే లేదమ్మా 13 

మరిసోయి లేదమ్మా 9 3 

చెండ్లాబలే ఆడినట్టమ్మా 1 

సీసాపు గుండ్డాతొ చాన ఆడతాడు ష్ 
కు స్తీపట్టు బాల బట్టినాడు స 

డాలు బల్లైమే పట్టినాడు తల్లీ స్టే 

బిర్జోమారాజు ఒక్కడే ఒక వంకా క్ 

పన్నెండుమంది జుట్టి వాళ్ళు ఒక వంకా న 

మందంతా నా తండి మరి కింద బడిరి 

చేతులూ విరిగినోళ్టు కాళ్ళు విరిగినోళ్ళు 
న్ యట్టి విద్యలు ఎవ్వరు నేర్వలేదు 

కుమూరకా -__ 

నిమ్మలు గొట్టి నీడలేసిరీ 

పనసలు గొట్టి పందిశ్ళే సిరి 
వాడవాడకూ పందిశ్ళేసిరి 

చాలగా సంతర్పణలు బెట్టిరీ. .. 

బిథ్లో రాజుకూ పరమజోతికీ బుణము విపష్పిరయ్యా. .. 

1తందాన తాన॥ 

నీ6. జలకంటి వీరుని కథ 

తందాన, తందనా తాన తందాన 

తండి కనుకను ముక్కంటి వీరుడు 

ఆమ్మ వారూ భార్య మూరాల దేవి 

వారికడుపున సంతు లేక నండి 

తిరిగిం[డు [తిలోకము లమ్మయ్యా 

వెతికిను జగలోకము లన్నీనీ 
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జ 

వచ. 

వచ. 

చీరెలు సీకు దెత్తునె ఓ భామా _ 

ధనధాన్యములు మసుగున్నవండీ 

కడుపున నొక్క. పండు లేదండీ... తం... 

భామ ఓ బలవం,తిదేవి, సల్లమదేవి, సందమ దేవి, గట్టుకున్న 

నాథా ఓ నా _పాణెశళ్యరుడా ...తేందాన_ 

దాని సొమ్ముల మీద మన్ను బొయ్యనార 
దాని చీరలమీద మన్ను బొయ్యనార 

[పాణము పొయ్యినా సౌమ్ములు ఒద్దురయ్య 

ఎన్ని జెప్పినా వినడు నా తం|డీ 

శ|తు మధ్యానికి, ఎట్ట దాటి పోతున్నడు 

యాడికంట బోతున్నవు తండడీ జలక ంటి 

వీరుడా - తందాన... 

దొంగతనానీకి నేను బోతనయ్యా 

తప్పక నేను పోయి వ సనయ్యా 
ఏడు కోలల ఏపవృక్షమందు 

పప వృక్షము మీద గనకానూ 

మాలకాకి గుడ్డుబెట్టినాదీ 

గుడ్డ మీదయిన కాకి పొదిగింది 

కాకికి తెలియకుండ గుడ్డు గనక నువ్వు తెస్తే నువ్వు మనగాడవు - 
వడు కోళల వృక్షము ఎక్కిండు 

కాకి గూడు కదలకుండ నాయనా 

కాకి పొట్టల గుడ్డు దీసినాడూ 

కకోనయిన బెట్టుకున్నడేమీ 

చర చర చర చర చెట్టు దిగినాడూ = 

౨7. భూపతి రాజు కథ 

భూపతి రాజుకూ ఎందరూ కొడుకులూ 

ఎందరూ ఎక్కడిదీ ఏడుమంది కొడుకులూ 
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ఏడుగురి ఎనకనే అక్కమ్మ బుట్టింది 

ఎంచంగ పెంచంగ ఏడెళ్ళ కాలాయ 

మండలము రాజ్యమూ మనుములే ఇచ్చిరీ 

చెల్లిలా అక్కమ్మ మొక్కుదువు రావమ్మ 

ఒంగి మొక్కేదాన్ని ఏటుకే నరికెనూ 

కనుగుడు జీరేను కర్మి ఆ రామన్న 
య 

కారే రకం బట్టి బాటల్లు బద్దైనూ 

అక్కమ్మ కనుగుడ్డు అవి రామ చిలుకలే 

ఆ రామ చిలకలే ఎతలు జెప్తున్నాయి 

కొన్న మొగుడూ వచ్చి ధర్మచెరు గొడ్డితే 
చెలుగులో వొక్కెమ్మ చేరవచ్చూనయ్య 

28. వీరనాగమ్మ కథ 
కపిలేటి ఒడ్డునే పెదగంగాన బోయడూ 

పుదగంగాన బోయనికి ఎందరూ కొడుకులూ 

తందన్నాతానా తందన్నా 

ఎందరూ ఎక్కడిది ఏడుమంది కొడుకులూ 

ఏడుమందీ ఎనక ఏంగమ్మ గలిగింది 
ఆదరిని ఎంగమ్మకు ఎందరూ కొడుకులూ 

ఎందరూ ఎక్కడిది ఎడుమంది కొడుకులూ 
ధనము మస్తూగుంది ధాన్యమున్నాదీ 

కులము ధరియించనూ కొడుకులున్నారు 

గో తమెంచీ పాడ బిడ్డలూ లేరు 

అప్పుడూ నాగమ్మ ప తిరచ బోయె 
నాగమ్మ జోయేది దుడుమన్న జూచె 

చేని కాడికి తర్హి వోయె దుడుమన్న 

ఆక్క. గార్లూ తలి కండ జూచీరి 
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బావగార్థాకెన తల్లి జెప్పీరి 
కత్తూలు గొడ్డండ్లు చేత బట్టూక 

ఏడుమంది బావలు వచ్చిరాడీకీ. 

వలి, రత్నాంగి కధ 

జలక మాడి రత్నాంగి 

మాలుపైనా తల్చి కురులార్పుతుండెను 

[బహ్మ దేవుడు తల్లి మటి కండ్ల జూచెను 

ఈ ఒక్క. రాతికి నీ మొగుడు వసేను 

ముత్యాల కొడుకై న సీయందు గలుగూను 

ఈ రాతికాకుంటె అడవిలో నీ వొక్క 

అడవిలో నీవొక, వృక్ష మై పుడుదూవు 

పొయ్యెవాడవు టోదువు 

న్న తం డికి జెప్పరయ్య 

నేను బోయినంకనే మూడు నెల్లాకు 

మూడు నెల్ఫాకెన తిరిగొస్తు రిత్నా ంగి 

నేను బోయినంక మాతం; డి అడిగితే 

మా తండి అడిగితే నా పేరు జెప్పొద్దు 

80. కమ్మారి పిల్ల కథ 

బాలరాజమ్మ బంగారి కొండ 

నగుత్స్యవరమంది మాయవర మైన 

పౌాలవాడమ్మ యీ యెలమరాజులది 

యేడు దొడ్డ సిండ యెల్డనావులు 

పది దొడ్డకయిన పుల్లావుల మంద 

యేలెవాడమ్మా యెలమరాజయిన 

యేడు మెట్టది యెండి కిన్నర 

పన్నెండు మెట్టది దమ్మన గొయ్యి 

పాటలయినా యిక పొడుతాడండీ 
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చూచెనమ్మా కమ్మోరి పిల్ల 

పరెటి నీళ్ల బిందెలు చేత పట్టిందా 

సిళ్లాకెళ్లి ంది నీలారి గన్నె 

ఎంత చకగానివాడు ఈ యెలమరాజు 

చస్తే పుట్టాడు, పోతె దొరకాడు 

నిలువలేనయ్య నా యెలమ రాజ 

తాళ లేనయ్య &ఓ యెలమరాజ 

నిన్ను జూసింది కోరింది మనసూ 

భామా ఓ భామా చిన్నదానా 

ఇట్టి బాసాలు నే మెచ్చబోనె - 
ఇంక యేమీ బాసాలు దొర _ 

ఏలుగొండ్లది యెన్న కావలె 

పులి రాజుల పాలు కావలె 
ఆట్టానన్నా నా యెలమరాజు 

ఏమి బాధలూ తా బెట్టుతాడమ్మా 
ఇట్టి మగడు లేకుంటె పోయె 
వల్హానమ్మా మగన్ని వల్లా 

ఎమి బాధలూ తా బెట్టుతాడమ్మా 

ఎట్లా విడుతునే నా వెలమ రాజు 

నిన్ను జూసింది కోరింది మనసు 

ఇంటావయ్యా డీ వెలమరాజు 

అప్పుడి క్ర న్నా పెళ్లాడుతావ 

చూడు చూడు నా సత్య మన్నదయ్యా 
(బ్రహ్మ దేవున్ని పాటించి (పార్ధించినాదా 

నిలువు టద్దంబుల చేతి కిచ్చినాదా 

నిలువు టద్దంబుల బుట్టినావి 

యెలుగు గొడ్డ వద్ద కొచ్చినాదీ 
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పులి రొజుల వద్ద కొచ్చినాదీ 

ఇంటరమ్మా ఎలుగు గొడ్డాలార 

ఇంటరయ్యా పులి రాజులార 

మీది సంకలా నేను గూర్చోని 

ఎలుగు గొడ్డది ఎన్న గావలె 

పులిరాజుల పాలుగావలె నయ్యా- 

81. సవరమ్మ కథ 

హరికారదాంబా శరణు దుర్గమ్మా 

కరుణించు మాయమ్మ కనక దుగ్గమ్మా 
అమ్మా నిను కొనియాడెదా 

మైసమ్మా నిను కొనియాడెదా 

రవి తేజా 

పోశమ్మా నిను కొనియాడెదా 

సామీ నిను కొనియాడెదా 

రవితేజా నిను కొనియాడెదా 

శారదా నిను కొనియాడెదా 

వందానామూ లమ్మా స త్తెంగల్ల సవరమ్మా 

వందానామూ లమ్మా సరసక్కా_రీ సవరమ్మా 

దండామూ లోయమ్మా నా పాలీ సవరమ్మా 

ఇక్క-డి వారూ గాదమ్మా ఈ దేశమ్మూ గాదమ్మా 

మల్లైవాడలోపలా నువు బుట్టి పెరిగినవూ 

ఏడుమందీ అన్నల్లా నువు కడగోటి సెల్టేవు 

ఏడుమందీ వదినల్లా తోడి మరదల వున్నావే 

వెన్నలు బెట్టి సాకిందీ ఆ పెద్దా వదినమ్మా 

పాలూ బోసీ పెంచిందీ మరి పెద్దా వదినమ్మా 

27) 



నికు వందాశములమ్మా నా పాలీ సవరమ్మా 
ఎదిగీ యింటా నున్నాదీ ఆ బాలా సవరమ్మా 

2, వచ. అందజి కన్న చిన్నవాడు క తుల క రన్న కనుగుడ్డ ర క్షం దెచ్చుకోని 

పండు పట పట గొరుక్కోని బయలెల్లిండు. 

తల్పి దండీ చెల్లి పోతే పాలుపోసి పెంచినము 

పెరుగన్నం బెట్టినము ఇంటికి పెద్ద వదిన వుంటివి. 

ఇప్పుడు జూపించు నీ మరదల్ని అని గద్ధరించినాడు క రైన్నా 

రావమ్మా రావమ్మా నా మరదాల సౌరమ్మా 

మీ ఆన్నా మొగమైనా చక్కగ జూడు సౌరమ్మా 

కోపదారి క రెన్న జప్పుజప్పునా వచ్చెనే-- 

ల్, వీరభోగ వసంత రాయడూ కిల కిల నవ్వుకోని 

జీవదారి పుల్ల దీసుకోని ఎట్టా వసాడా, 

ఇంతా చకగాని సవరమ్మా నన్నూ లగ్నామాడేనూ 
ముత్యాలా పందిట్లో నన్నూ లగ్న మాడేనూ 

చక్కని బాలా సవరమ్మా నన్నూ స 

జీవదారిపుల్ల కండ కొకటి చేసి గొంతు మీద 

మోపినాడే ఓ యమ్మా 

శామంతి పువ్వులా ఓయమ్మా 
ఆవలించి పెకి లేచే సవరమ్మా. 

IV 

శళ9. సదాశివ రెడ్డి కథ 

ky రొజా ఓ రాజా రజాభోగతి కలిగి 

మనది యా భూమి 

పట్నానికి పడమటి దిక్కు 

రగారంగం పేట 

ఎలెవాడు రాజు రెడ్డి ఉదిమారెద్ది 
ఉదెమా రెడ్డి భార్య శివరంగమ్మ 



చీక రించిన గేయగాథలు 419 

శివరంగమ్మ కన్న కొడుకు 

ఢాట్ బహద్దర్ శివారెడ్డి 

వేంక టేశ్యర్ల వరాన గలిగిన వాడు శివారెడ్డి 

అయిదు రేఖలు గలవాడు 

పట్నమున భేమైనవాడు ...రజాభోగతి గలిగి... 

భి మెదకు శంకరమ్మకూ ఏరి జాడ దెలిసే 
జో గజ్జెల కొడవలి పట్టుకున్నది 

ఎవడురా నవాబు 

శివారెడ్డికి బేడీ యేస్తాడా 
పాదం కాడ [పాణం దీతునూ 

ఆమె మెట్లు ఎకిగ్రా- వచ్చెనమ్మ 

ఏడు మెట్లు ఎక్కి వచ్చినాదీ 

చూచెనయ్యా నవాబు పాదుషా గారు 

౨9. రాజారా మేశ్వరావు కథ 
కచ అ య స టా జా 

Ls రాజూ ఓరాజా రజాభోగతి గలుగని మలు భళి 

మనది యాదేశం ఏదిగడ్డ సూగూరి సముదు 

నూగూరి భూమికి దొరలు 

పూర్వ కాలము నాడు బోయవానిది భూమి 

బొగ్గు తమాష కాడు 

పాతపల్లి ఘడి కట్ట 

అతడు పోమునంక 

బలిజెవాడ సూగన్న 

సూగూరు కట్టిపించె 

ఆతడు పోయినంక 

తిరుపతి దేశము కాపులు 

తిరు నామధారుల సంతతి 

సవె చిన జానమ్మ 
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సవె పెద జానమ్మ 

కొన్నాళ్ళు రాజ్యము ఎలిరి = 

పెద జానమ్మ సేరిట 

పెద జానం పేట కట్టిరి 

చిన జానమ్మ సేరిట 

బోడి జానం పేట కట్టిరి- 

అతడు చదువు నేర్చిన సంగతయ్య 

నె జాము కెటుక పుష్టిను 

బహిది రాజా రాజేశ్వ(రావు 

పట్న మునకు రమ్మని పిలిచినాడు 

ఉ తరము (వాసి ఆర్మా_రు కిచ్చినాడు 

శ్రీ రంగం చెరువు కాడికి వచ్చినాడు 

రాజుచేతికి జాబిచ్చినాడు 

గిర గిర రాజు చదువుకునేను 

రాజు తొందరగ లేచినాడు 

పెద్ద గుజ్జమును ఎక్కినాడు 

జాతివాని దుర్చిణి పట్టినాడు 

జాతీవాని వేషము ధరించినాడు 

రాణి టోపి నెత్తీకి బెట్టినాడు 

వంక సొంగ నోట పట్టినాడు 

గుప్పించి గుజ్టాన్ని ఎక్కి_నాడు 

దొరబోయి వేళలోన 

నిస్సల్ దారుడు అడ్డ మొచ్చినాడు. 

౮ 

వశీ, నల్ల సోమన్నాది కథ. 

రాజా ఓ రాజా రజాభోగతి గలుగని- 

మనదీ దేశము గాదు మనదీ భూమి గాదు 

ఎన్ని చెప్పితే నేమీ మనది యే తాలూకా 

నడిగడ్డ గద్వాల- గద్వాల గడికోట 
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పూర్వుకాలమునాడు గద్వాల ఆది గాదు 

గదగూడము పరి _. ఒక రచ్చ కటా ఉండె 
లు C9 చు 

ఒక రాగి మాను ఉండె - ఆ ఒక్క ఊరికయ్యా 

ధొరలెవ్వరున్నారు స్త పూర్వ కాలమువాడు 

శాసవల చిన్నమ్మ దొరతనము ఏలుతుండె 

వ, ఇంటివా తిమ్మా రెడ్డి 

దీనికి పట్టి ఇర వై నాల్గు చూడు 

ల ప్త ఆరువై ఆరు 

సీ యిష్టముంటె చేయి 

అప్పుడు తిమ్మా రెడ్డి దానికి గూడ ఒప్పుకున్న డ య్యా- 

లి. అమ్మ జోగుళాంబా తల్లి దేవి 

నేను వెళ్తుదునమ్మ 

అమ్మ జోగుళాంబ కిళకిళ నవ్వె 

పదువయ్య పరవాలేదు అనె 

కోనేటి పల్లెకు వచ్చినాడు 

కోనేటిలో స్నానము జేసినాడు 

గుక్టాన్ని తన కాలికి గటినాడు 
6 రు 

వెంక టేశ్వరుని మదిని దలచినాడు 

మళట్లేచెట్లు కింద పాన్పువేసె 
5 అ 

గంటన్నరలో నిదుర బ ప్టైను 

నిదురలో దేవతలు వచ్చిరయ్య 

పండుకున్న రెడ్డిని గుంజిరయ్య 

తిరపతిలో |పతిమై నిలచినాడు + రజా... 

కీర. కుమార రాముని కథ 

తందాన దేవ నందనానా 

తిరుపతీ వీరకంపిణీ పట్టణమున్నదోయీ 

పట్టణ మేఠలెడి కంపిలి మారాజూ 



422 జానపద గేయ గాథలు 

కంపిలి నాయని భార్య అమ్మయ్యా 

పరమ పతి|వత హరియాల దేవమ్మా 

పరమ భ కురాలు హరియాల దేవమ్మా 

బాలలు లేని హరియాల దేవమ్మా 

పట్టరానియా _వతము పట్టినాదీ 

నోమరానియా నోము నోచినాదీ 

తనయులు లేని తనువు లెందుకయ్యా 

ధనములున్న ఏ ధాన్యము లున్నవిగా 

ఎందరమ్మ నీకు బిడ్డలందురేమో 

ధనధాన్యాలూ అడుగబోదురేమీ ; 

2, వచ. తపనుకు మూడు లోకములు తలకిందులై పోయినాయి. దేవతలంతా 

అంతరిక్షమున నిలచి చూడగా ఏడు ఏండ్లనాడు ఎండిన 

నేలతిమురులే భూమి బగిలినాదీ 

ఉరుములు ఉరిమీ మెరుపులు మెరిశాయీ 

పాలు పొంగినట్టు సీళు పొంగినాయీ 

చెట్టు చుట్టురా చుట్టుకొన్న వమ్మా 

ఉడికిన వేళ్ళకు ఊపి రొచ్చినాదీ 

పాసిన వేళ్ళకు పాణ మొచ్చినాదీ 

లేత ఇగురులే చెట్టు బెట్టినాదీ 

ఆకులేసి మరిమొగ్గ బుట్టినాడీ 

మొగ్గలేసి బలు పూతలు పూసిందీ 

పూతలు పూసీ పిందె లేసిందీ 

ఆరూ మూడూ తొమ్మిది గడియలకూ 

పళ్ళుబండి మరి పర్వము కొచ్చింది వ 

86. కుమార రాముడు 

Ce) 
కంపిలి పట్నం ఏలేటి మాూాజు 

కులాననయినా రాచటోయిలయ్యా 

వాండ్లేలే రాజ్యం గనక మారాజ్లా 
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వచ. కంపిడి గంగావతి, మన్నె కుంటం, మానంది. పూడూరు, జట పోలు, 

కొప్పళం, బొద్దురు బండ, చందోలు, సాపురాల, పచ్చకొండ, దూది 

కొండా, ఇటువంటి రాజ్యంబు ఏలుతాడు మా రాజూ -_ 

2౨, వచ. ధనం మీద నిగా ఉన్న ఉజిలి మాంకాలి ఎల్లమ్మ చూచి కంపిడి రాజు 

కలలో పొయ్యింది. 

ఓ రాజా వీరకంపిడి రాజా 

నా ధనపు కొట్టిళ్ళకు మైల పారినాది 

ఈ వేశనయినా కొలిపిడి నింపాలె - 

ఉలికిపడి దిగ్గున లేచె రాజు 

చేతికింద మనుషుల బిలిపించె 

ధనదేవతకు కొలిపిడి జేపించె. 

87. మొదిమెకోట నాగిరెడ్డి కథ 

1. మొదిమెకోట తాలూకాకు 

దొర దానారెడ్డి తలి గర రాజమ్మ 

పెద్దవాడు సిద నాగిరెడ్డి 

చిన్న వాడు చిన నాగిరెడి 
G 

'పెదనాగిరెడ్డి త్రీరిపోయిండు 

భార్య అనంతమ్మ మరిది కొలువు కొచ్చినాద్, ,.త౦. =. 

ఓ మరిది నాగిరెడ్డి 

మనకు ముపెరెండు పీరాలున్నయ్ 

అర వె రెండు అందలాలున్నయ్ 

డెబ్సిరెండు (గామాలున్నయు 

మనకేమి తక్కువ లేదు 

మన సాటి దొరలు లేరు 

నన్ను గూడి రాజ్యము లేలూ 

సీవు నేను కూడితిమం టే 

ఓ దొరా నాగప్శా మన కెదురు లేదూం 
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అని చెప్పేవరకు బొందిలో డేమి జేసె కదా 
కొ తాకుండా దెచ్చి 

కుండాకు జాది యేసి 

నాగిరెడ్డి పేరు జెప్పి 

మట్టితో బొమ్మను జేసె 

ఇనప మొలలతోను 

గారామ ండ్డతోను 

బొమ్మాకు నాటిండు 

వహ్వారె బొందిలోడూ...తం... 

కాపుల గురువులు మోయిన వాళ్లు 

దొరవారికి నిమాళము గట్టిరీ 

వచ. జమ్ము లకాడ, నాగిరెడ్డి గోరికాడ, మంది మార్చులము, సిద్ధులు ఆరట్బీలు 

నేడు (పధానీలూ కాపులు పాలిగాళూ ఆందరూ దొర నిమాళ మెత్తుకొనిరి, 

కచ్చకాయ కూకాలూ 

కావా దివిటీలూ 

వెన్నెల మణుగులూ 

దీన్ బాజాలతోనూ 

ఆరంబాజీలతోనూ 

దొరవార్ని సమాధి లోపల దింపిరీ 

నోట్ల లింగం బెట్టిరీ 

దోసి వ్ర ఉప్పు బోసిరీ 

ఎయ్యారు మందీ జూడగా 

దొరవార్ని సమాదీ జేసిరీ-...తం... 

88. అనంత రెడ్డి కథ 

కృష్ణా జిల్లా లోపలా మాతడక _గ్రామములోనా 

వారు కులాన్న కమ్మోరు 

ఎంకట నర్శిమ్ము కొడుకుల్లు 
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తిరుమలయ్య, తమ్ముడు గోపిరెడ్డి 
తిరుమలయ్యకు జష్టరాత రాసిండు బగమంతుడు 

అన్నము లేకుంట ఒక పూట పసు ఒక పూట అన్నం. 

తమ్ముని రాత అంశరాత 

ఆన్న రాత జెష్టరాత- 

ఏమమ్మా [పాణసఖి 

నాకంటె తమ్ముడు భూమి ఎక్కువ దీసుకోలేదు. 

నా దెస తమ్మునికి రాదు 

తమ్ముని దెన నాకు రాదు 

వాడి కన్నం ఉందని మన మేడవ్వద్దు 

మన కర్మ మనం అనుబగించాలేె 

వాడలు బండ్లవు, బండ్లు వాడలవు 

కొన్నాళ్ళు వెన్నెల కొన్నాళ్ళు చీకటి 

మరదల్నిగాని తమ్మున్ని గాని 

పదిమాని తెలు ఇయ్యమని గడప దొక్క్టాద్దు 

కానోని కాల్లు బట్టుకోవాలె గాని 

ఆయినోని అంచుకు బోవద్దు- 

శుక వారంనాడు నిండమావాస్యనాడు 

తిరుమలయ్య నిండనీళ్ళు టోసుకోని 

నాలుగు కోళ్ళ మంచం మీద బండుకొనె 

పెనిమిటి పాదాల కాడ గూసొని 

అన్నంలేని రంగమ్మ వలపోయుచుండె 

పసిబిడ్డ పాలు జీకని యాళ 

బసవ దేవుడు గడ్డి గొరకని యాళ 

ఊరంత మాటు మణిగిన యాళ 

అమ్మవారి సోకము పార్వతీదేవికి మాలిమాయె- 

నీవు పుట్టిన రెండేళ్ళలో మీ అమ్మ రంగమ్మ 
మెడలు మిద్ధెలు కట్టును 
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మూడేళ్ళలోపల నాగులకు పెచ్చుల కిచ్చును 

గింజమర్హ బడును 

డబ్బు మర్హ బడును 

నీ చదువు మహగొప్ప చదువు 

నీ చదువు మెచ్చి సర్కారు జాగీర్ణు ఇవ్యగలరు- 

అనంత రెడ్డి పుట్టటము 

గోపిరెడ్డికి దర్శిదము వచ్చుటము 

అన్నము లేక గోపిరెడ్డి అల్హాడుచుండె 

కొడుకులు బిడ్డలు గూడా 

అన్నము లేక ఆల్హాడుతారు 

గోపిరెడ్డి కొడుకు చందారెడ్డి 

ఓ నాయన, ఈ దుర్దశ ఎక్కడనుంచి వచ్చెమనకు 

ఎటుపోయె మన ధనధాన్యాలు 

కొడుక వో చందారెడ్డి 

అన్న కొడుకు అనంత రెడ్డి పుట్టటము 

మనకు దరి దము వచ్చుటము 

అతన్నే విధము నయినా 

మనము యమపురి కంపితే 

మన సంసారము బాగు పడును- 

Vv 

వీ9. నరసింహావతారము 

అడగబోయి యిలనార్డ అడ్డు లేకుండా 

సూరక తులతోను సూటిగా పొడిచినా 

నాటకుండా వరము నాకు దయచెయ్యి 

కోడుక తులతోను గొంతుకలు కోసినా 

అందు చావులు లేని వరము తనకియ్యి 

సంకల పు సకము జరునే దీసెను 

మునుగోల్ల పుస్తకం ముడులిప్పినాడు ర్ 
(౮ ఖల్ 
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అన్ని వేల్లను రేకు అమరు కున్నాడు 

ఏద పుస్తకాలు ఎంచి చూచేను 

ఎందుల్ల ఇలనార్జుకు చావులే లేవు. 

40. వరహావతారము 

సిగురు చింతలకాడ చిటు కొలము వెట్టి 

కమసార్హ పిలిపించి కపట మె త్తించి 

నేరాడి పండొంటి నీలాలు బోసి 

ఉల్లి తెరొంటిదే ఊకమై బోసి 
నిమ్మ పండూ చాయ నిప్పు లేసేను 
బారు తితుల జోడు బోరు కలిపేను 

కొలిసి తూముడు ఇనుము కొలుములో బోసి 

కొలక తూముడు ఇనుము కొలుములో బోసి 

ఊదేరు తిత్తులు ఉరుములను బోలు 

తూలేటి నిప్పులు చిన్నాలు టోలు 

ఎగిరేటి నిప్పులు బాసికలు టోలు 

కుతకుతని ఆ యినుము కదిలి ఉడికింది. 

41. విష్ణుమవతార ము 

న్ ఉగమూను జగమూను పుట్టకా ముందలా 

ఆది స తవతార మెత్తి నానమ్మ 

నిరాకారము స తి నిలిపి నానమ్మ 

ఫోతుగాలే తగిలి పొలవు బారేనూ 

పట్టు 'పెడదామంటె వృజాలు లేవు 

ఒండ చేదామంటె కొండలే లేవు 

ఓక రెక్ళు. చెట్టార్చి ఒక రెక్క. పట్టార్చి 

మూడుగు డ్రెట్టింది ములహరుడు సతి 

కాలు దగిలొక గుడ్డు కల్లి ఫోయింది 

ఆకలే సౌక గుడ్డు అనుభగించేను 
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ఒంటి గుడ్డూ మీద వరన మాయిందీ 

ముక్కుతో మూక్తౌల్లు గూడు నడిపింది 
అలం 

పాకానికొచ్చింది పగిలినా గుడ్డు 

కింద పెక్కి_రి కోయి భూదేవతాయె 

మీద “పెక్కి_రి పోయి ఆకాశమాయె 
ఆఅందులోపులోట మము గన్న తలి 

వ్ య 

చూడ చకగాని రాజులాయి పుషేరు 

ఇష్టుమ యిల/బహ్మా యీశ్వారుడు ముగురు 

సత్యముగ జన్మించె సతి గర్భమున. 
op 

42, మచ్చావతార ము 

గోవు జంపిన గొప్పు దోవ మన్నాడు 

గోవు జంపిన పాప మెరీతి బాను 

సానాని కిల _బెహ్మ తలుపు దీసేనూ 

కాయ వసారాలు గట్టుకున్నాడు 

ఆంగవసారాలు పట్టుకున్నాడు 

చావును పుట్టుగా చచివేటి వేదాలు 

బైమ్మాండ వేదాలు చెవుకు దరియించె 

చేత జాడీ చెంబు పట్టుకున్నాడు 

కాశి సానానికే కదిలేను బ్రహ్మ 

ఇలపాల సముుదాల జలదొడ్డి కొచ్చి 

ఇసక కుప్పా దోసి [(బహ్మ దేవుండు 

కుప్ప మీద చెంబు కుదురుగా నిలిపి 
చెంబు పై ఏదాలు చేరేసినాడు. 
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జానపదుల వాడుకలో నున్న 

కుల న ముతా హా నుర 

అంకోళ్ళు-రికాబులు 

అంగడి పనులు-బజారు పనులు 

అంగడిగాయు- వ్యాపారము చేయు 

అంగనాల బావి- పెన కప్పు గలిగి 

అంగణమున నెలకొన్న కూని 

ఆంగనాల బిందె.కలశ విశేషము 

ఆంగవస్త్రము- మొలగుడ్డ 

అంగగీజు-ఇంగ్రీషు 

అంచకలు-తీపికలు 
వ య 

అంచుకు నమీపమునకు 

ఆంజన కావు-కాటుక 

ఆండీలు- పెదపా[తలు 
(a) 

ఆండ్ల_-ఆందులో 

అండ ము._ఆండమ, గుడు 
ధం Ch 

అంతఃకరణ. |కుమ, అ పేక 

అంతరాలు- ఖేదా బు 

అందరి నందున -ఆందరి మధ్య 

అంబుఐ తరష్షి. అంబుల పొది 

అంశరాత-అద్యష్ట జాతకము 

అక్య్థర-అ పేక, 

అకగార గుం ఆవ॥:ఫర మగు 

అక్కర యుండు-అవసరమువచ్చు 

అఖండం-నిర్విరామముగా వెలుగు 

దీపము 

అగనై న పగనై న_ఏదో విధముగా 

అగాదు-నేలమాళిగ 

అగ్గిదాకు-వడద గులు 

అగు-మరణించు 

అగుడుబడు- నింద మోయు 

ఆగుభుగులు- త తరపాటు 

ఆఅ మోరము. ఘోరము 

ఆఅచ్చగిల్లలు-అచ్చ్చనగాయలు 

ఆచ్చపా[త-అక్షయపా[త 

ఆచ్చివచ్చు- సరిపడు 

అటక లి-సున్ని పిండి 

అటక రి-గొజ్జెల గొదువా(డు 

ఆటకాదీయు-నలుగు వెట్టు 

అటకా యించు- అడ్డు 

అటికాసి-అటువై పు 

అడలిక బడలిక శమ 

ఆడ్డక తెలు. ఆయుధ విశేషములు 
ఆడివార-దేవాలయావరణము 
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ఆడ్డిగ- అభర ణ విశేషము 

అరుకుబడియగు _- కలసి పోవు 

అదలాయించు-అదలించు 

అద్దమరా _తి-అర్థరాతి 

అద్దరించు -గగ్గోలుపడు 

అద్దాల బరిణె-మూత మీద అద్దము 

బిగించబడిన బరిణె 

అద్దాల రవికె-అద్దపు బిశ్రలు తాపిన 

రవిక. 

అదురు కుదుదు-భేరీ |మోగు విధ 

మున భేదము. 

అదురు గుండె-పిరికి గుండె 

అనంత గంటీలు-ఆభరణ విశేషము 

అనలు తొనలు వేయు-చిగుర్చు, 

కొనసాగు. 

అన్నచలి పందిరి-అన్న సృతము 

అన్నమ్మ కోకాలు-దీర్హ శోకాలు 

అన్నవమనములు-వాంతులు 

అన్న సత్తర-అన్న స్మృతము 

అన్న సలీంద- అన్న సతమ 

అనుబగించు- అనుభవించు 

అన్నెకరి-దోషకారి 

అన్యకారి-దోషకారి 

అప్ప-అక్క్ల 

అప్పణ-ఆర్పుణ 

అప్పనజేయు-అర్పించు 

అబర్ధికుండు-నమ్మదగని వాండు 

అబ్బి లి-జిడు 

ఆమరిక-చాక చక్యము 

జనపద గేయ గాథీలు 

అమళాలు-ఉసిరికాయలు 

ఆమాని చేయు-విచారణ చేయు 

అములగు-వశమగు 

అమృత పడి- స్వయంపాక ము 

ఆయగాండ్ల్డు -అయ్య వార్డు, 
యం (త) 

అయ్యలుగాడు _.కోమటివాని చేతి కింది 

పనివాడు 

అయితారము-ఆదివారము 

ఆయితుపడు-ఒనగూడు 

అయినోడు-దగ్గరి బంధువు 

అయిబు-సాక్ష్యము 

అరకలి.సందేహము 

అరప- ముదుసలి 

అరపోటు- చేతిపోటు 

అరలేకుండ-కొజత లేకుండ 

ఆరవణం-కానుక, కట్నము 

ఆరవాయిగొను-సందేోహించు 

అజ్జల పొట్ట-పొ త్రికడుపు 

అర్ధణాల గంట- ఘంటికా విశేషము. 

అర్ధనాగు -ఒక టికి సగము చొప్పుననిచ్చు 

వడ్డి (ధాన్య రూపమున) 

అర్ధనారి జల్దు-ఆర్థనాల జల్డు 

ఆర్థనాల జల్లు - చామర విశేషము 

ఆక్టా _ గది, 

ఆర్మా-రులు - భటులు, (పభుత్యో 

ద్యోగులు 

అరికతు చేయు - అడ్డ గించు 

ఆరిగెల జోళ్టు - డాళ్ళజంట 

ఆరితి పూసలు - నల్లపూసలు 



పద సమూహము 

అరి నిండ = మెడనిండ 

అరుకతు శక్తి 

అర్చుకొను - సమాచార |గహణము 
చేయు, 

అలంగారము - బురుజు 

అలంగాలు - బురుజులు 

అలతేరు _ దుఃభించు 

అల్ల తల్పడము = అల్లక ల్లోలము 

అల్ల పల్పడ జేయు - చిందఅవందజణ 

చేయు. 

అలిమి బలిమి -_ శ్రి యు కులు 

అలికిడి _ చప్పుడు 

అలుగు బండలు - చెజువు అలుగులకు 

దాపిన బండలు. 

అవగుణముసోకు - దిష్టితాకు 

అవశకునము - అపశకునము 

అవాదీకము - తిట్టు, దూటు 

అవ్వాయి సువ్వలు - బాణా సంచా 

అవిటి వాని 

అవిరేడి గూనలు - ఐరేణి కుండలు 

అవుగల్యము = మురికి 

అవుటి తమగము - ఓటి తమకము 
అవుదా - హవుగా 

అవురాతిరి _ అపరా।తి 

అవుశకునము - అపశకునము 

అవుసత్యము _ అసత్యము 

అశరీరి _. అకాశవాణి 

అశ్య పెట్టై - వంగలివాని తోలుపెట్టి, 

పొది; 

{ 
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అశ్వావులు - కొలిమి తి తి, అశ్యతి త్రి 

(తోలుది) 

ఆసర వీలు = ఆషఫీలు, బంగారు 

నాణెములు 

ఆతసర సందర వేళ - సాయం సంధ్య 

ఆ స్త్రమానపు వేళ - సాయంతను 
అ సమానమూ - ఎల్లప్పుడు 

ఆళ్లున ప ఒక్కు_మ్మడి 

ఆ 

ఆకలింపగు _ తెలిసి వచ్చు 

ఆకలి దూపలు - ఆకలి దప్పికలు 

ఆకు వడ్డాణయు అ [కిందివె పు గజ్జల 

కూర్పులేని వడ్డాణము 

ఆగమగు-బెడిపోవు 

ఆగ వేగిరాన-శీ ఘముగా 

ఆగారము-ఆహారము 

ఆగించు--ఆప్పు 

ఆగు-ఆపు 

ఆజూబాజూ- పక్క పక్కన 

ఆటకూటములు- | కీడాస్థా నములు 

ఆటుపోటు-బాధయందలి హెచ్చుతగ్గులు 

ఆడకట్టు-ఆడురూపు 

ఆడచినదాయి-ఆడ పిల్ల 

ఆడపాపలు-బానిసక తెలు 

ఆడబాల- ఆడపిల్ల 

ఆడరు-అజ్ఞ 

ఆడికలు-నిందలు 

ఆడిది- భార్య 

అడిబాప-బానిసక తె 
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ఆది-జ్ఞాపక ము 

ఆదుకొను-చేరువగు, సమీపించు 

ఆధారము. ఏ భూతి 

ఆనుగంపుకాయ- సొరకాయ 

ఆనుపీట-ఆనుకొన టకె గోడకుచేర్చిన 

పీట 

ఆనుమాల - గురు 

ఆనువాల - గుర్తు 

ఆపతి _ ఆపద, కష్టము 

ఆపుజేయు - అడ్డగించు 

ఆబాదు పన్లు అ చిల్లర పనులు 

ఆముకొను - [కొవ్వు 

ఆరం - ఆహారము 

ఆరతి పల్రికి - వోరతి పళ్ళెము 

ఆఅరుండం -_ అరణ్యం 

ఆర్చు - నాశనము చేయు 

ఆరెవాండ్లు _ మరాదీలు 

ఆలగోడు బాలగోడు _- గందరగోళము 

ఆల జాలము _ ఎగతాళి, మేలము 

ఆవ జీవాలు - పంచప్రాణములు 

ఆఅవతిన . ఆ వంతున, అంత 

ఆవతి బోయు - కుంభము పోయు 

ఆవపూ గద్దె _ ఒకరకపు గద్దె 

ఆవుసలు - ఆయుష్యము 

ఆసర - సహాయము 

ఆసాయకూరుడు _ అసహాయకూరుడు 

ఆసాలు _ పాసములు 

జూనపద గేయ గాధలు 

ఆసు గొ టర = మగ్గమునందు ఆసుదిరుగు 
a 

గొటము. 
ప 

0 

ఇంగలం - నిప్పు 

ఇంజామణి  వింజూుమర 

ఇంటితనం _ యాజమాన్యం 

ఇంటి దీపం - మగ పిల్లవాండు 

ఇగ్గోళ పుట్ల జ ఎక్కువ కోమలు గల 

పెద్ద పుట్ట 
ఇచ్చలు గొను - మనసుపడు 

ఇజ్జోడుపడు - కూడంబడు 

ఇడిమిచ్చు - తాంబూలము నిచ్చు 

ఇడెంబెట్టు - (ప్రధానము చేసికొను 

ఇనుప జీరాలు - ఇనుప కవచములు 

ఇరువర్లు ఎ” రెండు వె పులవారు 

ఇల్లటం - ఇల్లరిక ము 

ఇల్లిటం క ఇల్లటము 

ఇల్లువరుస - ఇంటి పద్దతి 

ఇల్లు చేసుకొను _ నివాహమాడు 

ఇల్లెం పొద _ ఇలివెంద పొద 

ఇష్టత ఖా ఇష్టము. 

ఈ 

ఈడు - ఈడ్పు 

ఈతబొండు - ఈత మాను 

ఈదులు = ఈత చెట్టతోపు 

ఈదెవేయు - నీటిలోతు కొలుచుటకు 

ఈతబొండును నిలుపు 

ఆస్తాన బెత్తము- హోదాను సూచించు ఈ ప్రి ఉండలు - విభూతి ఉండలు 
న్ఆ. 

రత 
ఈ మీదు - ఈ పైన 
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ఈరదాడు-ఏర తాడు 

ఈలపీట-క తిపీట 

అ 

ఊం డకంప--ఒకరక పు ముళ్లకంప 

ఉక. శ ము-గట్టిది, దృఢ మైనది 

ఉక్కె.స-దగ్గు, ఉబ్బసము 

ఉగము- యుగము 

ఉగ్గో ఖ్ట--ఉఊ క్కు గోళ్ల 

ఉడాను_జీశు 

ఉడ్డాడు-త తరపడు 

ఉతకాలు-ఉదక ములు 

ఉ తండాల 'సేశ్ర_హారవి శేషము 

ఉ తది కాదు-గర్భవతి 

ఉ తరపు టిల్లు-నలుగురు కూర్చుండు 

చావడి 

ఉత్క-లాడు-| పసవించు 

ఉది- ఉజీ 
యి & 

ఉదురు దవిదురు-ఆదరాబాదరా 

ఉదెర కషం-వెటి చాకిరి 
యు ఎస! వ 

ఉన్ని కంకణం-ఉన్నితోరము 

ఊప్పెన-సము[దపు పొంగు 

ఉమ్మదము-ఎండ వెడిమి వలన చెమట 
పోయు స్థితి 

ఉమాయి పీట--గుజపు జీను 
రు (-) 

ఉమాయిపిట్టి- స 

ఉమాయి పెట్టి. స 

ఉరుదాళ్ళు..పశువులను కట్టుటకు 

సుసిన తాళ్ళు 

28) 
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ఉరువులు-_ బిళ్లలు 

ఉరువులు దిగు- బిళ్ళలు గట్టు 

ఉరిఎచిక్కము 

ఉరికట్టు- పాలుపిదుకునపుడు పశువుల 

కాలికి చేయు బందము 

ఉలాయలు-కానుకలు 

ఉల్పాయలు-కానుకలు 

ఉల్పాలు- ఉల్పాయలు 

ఉల్లి త్తు- ఒంటరి 

ఉల్లిడ-దై వము, కలశము, పెండ్రికొడుకు 

మొదలగు వానితో ఊరేగునపుడు చున 

నాలుగు కొనలును బట్టిన వస్త్రము. 

ఊతం 

ఊకించి తన్ను-జాడించి తన్ను 

ఊచకోత-చేనుకోసినట్టుగా దేనినేని 
నాశనము చేయుట. 

ఊడిగంయిల వారు. సేవకులు 

ఊతకోల-చేతి క్జ్జ 

ఊబసన్నాలు-ధాన్యవిశేషము 

ఊరజంగులు- ఒక్కడు కాచు ఊరి 

పశువుల మంద 

ఊర్పిళ్చు-నూర్చిళ్లు 

ఊష్టం-జ్వరము 

ఊసు వేయు-చాడీలు చెప్పు 

ఊ సెట్టు- ఊసు వేయు 

యము 

బుణము విప్పు-వివాహము చేయు 
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లు 

ఎంట్కెలు- వం (టుకలు 

ఎండ్లు- వెను లు 

ఎక్థాసక్య్రాయములు -ఎగతాళిమాటలు 

ఎకా కయ్యము-ఎక్కటి కయ్యము 
ఎకుగ్రాలు పెట్టు -నేర్చి పెట్టు,కొండెములు 

చెప్పు. 

ఎగ్గరించు-ధిక గ్రారించు 

ఎచ్చుతవ్వలు- హెచ్చు తగ్గులు 

ఎటికాసి-ఎటువై పు 

ఎడంలేదు-వ్యవథి లేదు 

ఎడ పెట్టు-బలియిచ్చు 

ఎడలు-నైై వేద్యము, బలి 

ఎడా సంచులు-ఎడములు 

ఎడె-చెదపురుగులు 

ఎ_తగొట్టు-చెడగొట్టు 

ఎ_తించు-శవమును స్మశానమునకు 

త ర్లించు. 

ఎ త్తుగడచేయు- మొదలె త్తు 
ఎ తుడు కోడి-కుకు్కుట [కీడయందలి 

పరిభాష, 

ఎ తుబప-దహన కర్మకె శవమును 

లేపుట. 

ఎ తులు-వూలదండలు 

ఎదురు బిచ్చం-కాన్పించినవాని నడుగు 

కొనుట, 

ఎదురు బెటి-ఎదుర్కోోలు 

ఎదురు మసలు-ఎదురు తిరుగు 

ఎదురు సే_ఎడురుకోలు 

జానపద గేయ గాథలు 

ఎదె-చెదపురుగు 

ఎద్దుకాలి బొమ్మ - ఎద్దు కాలికి గట్టు 

శ|తువు బొమ్మ 

ఎద్దుల మాలు-పశువు లాల, గోష్టము 

ఎనక సీరి-తరువాత 

ఎనుగజ్ఞ-ఇంటినడికొప్పున నా చివజు 

నుండి యీ చివజకు దాపిన కల్ల 

ఎన్నెరాళ్లు- ఏనెరాళ్లు 

ఎమ్మెలు-సొగసులు 

ఎరకల పోతు-మగపక్ని 

ఎరగ్రాలేదు- తెలియదు 

ఎడువు-దోషము, లోపము 

ఎరువు నంపద_-తనది కాని సిరి 

ఎజ్జగొల్రలు-గొ బ్రలలో నొక యుపజాతి 

ఎజ్జతోలు కూర-దున్న మాంసము 

ఎజ్జ్బమారమ్మ పదవులు-ఎల్జమా రెమ్మను 

కొలిచి పొందు కుధ శకులు 

ఎలగోలు దళము. సేనాముఖమున నున్న 

దళము 

ఎలగోలు (పజ-ముందున్న జనము 

ఎలవ-విలువ 

ఎలబోవు- పెండ్లాడు 

ఐలాం- వెడల్పు 

ఎలితె బొంగులు- వెదురు గడలు 

ఎలుగట్టు-పాదుచేయు 

ఎలుగు చెడు-నోరు పడిపోవు (తిట్టు), 
ఎర్హింతల-_ వె ర్రికింతలుగ 

వ 

ఏక ధూపహారతి _ అఖండ హారతి 
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ఏక బాణము నోము- వత విశేషము 

ఏక బారు-ఒకే వరుస 

ఏకరి వాండ్లు -ఒక రకముసంచార జాతి 

ఏకాంగి జగడము-ఎక ,_టి కయ్యము 

ఏకాంగి మూక-ఏకపీర సముదాయము 

వకాంగులు- ఏక వీరులు 

ఏకునారలు- ఏకులు 

ఏడం తాలు-ఏడంతస్థులు 

ఏడు వరసల సొమ్ము -ఏడు వారాల 

నగలు 

ఏద -బాధ 

ఏదస్తు-జ్ఞాపక ము, గుర్తు 

ఏదుం- (కొలత) 

వనుగుమెట్టచావడి-ఆటు నిటు ఏనుగులు 

చెక్కి, కట్టిన మెట్టుగల-చావడి 

ఏనెరాళ్లు-ఊరి పొలిమేరల నుండు రాతి 
గుట్టలు 

వపులు--కుకగాలు 

ఏ పెలు..మడ్డిచెట్లు 

ఏరాలు- తోటికోడలు 

ఏలిగుండ్డు-గోలి గుండు 

వలుట-అధికారము నెజుపుట 

ఏల్పులోడు.-పూజారి 

ఏరాళ్ళు-బఐరేణి కుండలు 

౬ 

ఒంజరాలు మత్స్య విశేషము 

ఓంటి వల్లె. ఏకవస్త్రము 
(4) 

ఒంటి నలును..ఏక సంతానము 

ఒంపు-పల్లము 

కిండ-బురద 

ఒక మలక-ఒక్క_సౌరి 

ఒకు తాన_ఒకచోట 

ఒగిచెడు-గతిదప్పు 

ఒగ్గు-ముదుసలి 

ఒచ్చెములు-లోప ములు 

ఒట్టుదిను-' పమాణము చేయు 

కిడిమెలు.-- సంపదలు 

ఓడిపించు- పొడిపించు 

ఒడిబాల.-ఒడిగంటి బియ్యము 

ఒడ్జెయాణము._వడ్డాణము, 

ఒడ్డుకాడు- పాకులాడు 

ఒ తగించు-ఉ తరించు, దాటు, 

ఆవలకు తోయ 

ఒప్పలు-_దొప్పలు 

ఒయ్య.-మెల్ల గా 

ఒరదోలు--వారు, తోలు 

ఒర లు.వర్లు,వాబాలమగు 

ఓరుగా లు_వంచినకాలు 

ఒరుగు._.వంక. తప్పు 

ఒరుగునడక వంగి నడచుట 

ఒరుచు-క డుగు 

ఒరుపులు-క ష్టములు 

ఒరుసు_రుద్దిక డుగు 

ఒట్టెపౌక్క--నేలయందు బీటలు 

విచ్చగా నేర్పడిన రం|ధము 

ఒజ్టెలు-వీటలు 
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ఒలిగింజల _కశము నూర్చిన వెనుక కంఠసర ములు _-వహోర ములు 

పోగు చేయు గింజలు కండకావరము-పొగరు 
లు కందువ--ఉనికిపట్టు 

&ఓకిలింతల కట్టు-వాంతులు చేసికొనెడి కంపటము లొడుకు.కంపించు 

కట్టు కంబార్డు.-కూలీలు 

&ఓజు.కంసాలి క-పిసీ కాయిదా -తెల్లదొర ల కట్టడి 

ఓడోరగము.-.ఒడ్డో లగము-నిండుసభ కక్క-సము_ కోధిము 

కీదెపలుపు ఓ దెలు కట్టు (తాడు కక్కసాలాడు.దూషించు 

ఓపలేని మనిషి._గర్భవతి కక్కుల కశ్లెం-కాకలుగల కశ్ళెము 

కరకొప్పలు-చెవిమీద వేయ కొప్పులు కచపాల.క కపాల 

రీరణములు_వరుసలు, చాళ్ళు కట్టడినిచ్చు... ఆజ్ఞ ముచ్చు 

ఓీల-స్నా నమాడుచు చెయు శబ్దము కటారి_క త్రి 

కీలిమాడలు.పెండి కొడుకు పెండి కట్టాణి-స్యచ్చము 
లు (అ రు శల 

కూతునకిచ్చు [ద్రవ్యము కట్టాయ త్రపడు-సిద్ధమగు 

ఖా క టికీలు-క టిక వాం[డు 

జాషధ|కియలు-_చెట్టు క్రియలు కట్టు- ఎదుటిమనుష్యుని వశము 

క్ర చేసికొను విద్య 

కంకటిల్టు-దుఃభఖించు కుట్టు బోతుల విద్య -_ తుదవిద్య 

కంచల.-టణవి కె 

కంచుగొట్టు-త ప్పెట వాయించు కట్టుమట్టు_ ఆలానము 

కంచె_పళువుల కుద్దేశింపబడిన గడ్డిబీడు కట్టుముట్టు-కట్టు గొయ్య 
కంచెగడ్డి.కంచెయంద లి గడ్డి కట్టుమోతులు-క్షు[ద విద్య 

కంజు-కొరడా లెటి (గినవారు 

కంటకాలాడు-తిట్టు, దూషించు కడతేరు- పెరుగు, పెద్దయగు 

కంట్టపుకోడె_గోనె సంచులు మోయ కడదొంతి... చివరి వరుస 

కోడె కడలు బాయు. ముట్టగు 

కంట్ల సపెదులు-కంటములు మోసెడి కడి... ముద దే ను ద 
యెద్దులు కడిపెడు భిడ్డలు- చాలినంత 

కంధకము-గంటము సంతానము 



పద సమూహము 

కడుదూప. మిక్కిలి దాహము 

కడుపు పొంగు బాధ . బయటికి 

వెళ్ళవలసిన యవసరము 
కణి'కెడు-_ముద్దెడు 

కత్తి (పతిజ్ఞ-క తిపె చేయు బాస 

కత్తుల క శ్లైం-కకుగ్రల క శ్తైము. 
కతుల వడ్డాణం. కతులతో కూర్చిన 

కటిబంధ నిశేషము 

కనక డేరాలు. పెద్దడేరాలు 

కనక తప్పెట్లు .. పెద్ద తప్పెట్లు 

కనక నివాళి. (శేష్టమగు నివాళి 

కనక మేడలు. (శేష్టమగు మేడలు 

కనక వసువులు.- మంచి వస్తువులు 

కన్న బోవు... దొంగిలింపబడు 

కనుగలిగి తిరుగు. పరికించి తిరుగు 

కనుదృష్టి. చూపు 
కన్నుగల్లి - పరిశీలించి, 

కన్నెకయ్యము.. మొదటి యుద్ధము 

కప్పర ము... పాడె 

కపిరెలు.. కొప్పెరలు 

క ప్పెర.. కొప్పెర 

కబ్బు.. కొరడా 

కమటము- ఆగసాలెవాని 

క మఠము... కమ్మరి కొలిమి 

కమతము... వ్యవసాయము 

కమసర్హు. కంసాలివాం డు 

కమ్మచ్చులు. కంసాలి కడనుండు 

తీగలాగు పనిముట్టు 

కుంపటి 

4897 

కమాలు... చాతుర్యము 

కమ్ము కొను_-మూయు 

కమ్ముడ.కంబడి 

కరకంచు చీర_ అంచులద్దిన చీర 

కరకుల బిందెలు-నాణెములు నింపిన 

బిందెలు 

కరచూరి ఆయుధములు- కత్తులు 

కర పట్నములు.. పన్నువసూలగు 

నూట్ట 
కరలంద... మాదిగవాని కడనుండు 

తోలు గోలతెము 

కర్ణపువ్వులు... కమ్మలు 

కర్ణపుష్పములు.- కమ్మలు 

కరకోల- చెర్నకోల 
>) 

కరాటం- బరిణ 

కరాళించి దూకు. కుప్పించిదూకు 

కర్మి-- దుషుండు 
లు 

కరువునాకు.. కరువునబడు 

క లంపుల్ల = సేనా. 

కలపనమగు. ఎదుర్కొను 

కలపనగంప._ కలగూరగంప 

క ల్లంతలు... గల్లంతులు 

కల్పక ట్రై... వంటచెణబకు 
రు 

కల్యాణరేకు._ శుభలేఖ 

కలికితురాయి. శిరోభూషావిశేషము 
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కలినీళ్ళు... ఒక్కా పొంగు వచ్చిన 

వెనుక నుడుకుచున్న 

బియ్యమునుండి తీసి దిన 

దినము చేర్చుచు పులియ 

బెట్టిన నిరు 

కలియగడ్డ ము- చిణుగడ్డ ము 

క లివర్ణం... మట్టిరంగు 

క ల్రిపోవు... పితిగిపోన, (కగ్గిపోవు 

క ల్మి జల్లు. క లిజల్లు 

కలుకోడి.. (శేష్టమగుకోడి 

కలుపవచ్చు- కలుపు దీయవచ్చు 

కలువార.. కలుపుదీయు సాధనము 

కల్లుపడు-- మానడు, చేష్టలుదక్కు 

కవగొను.. జంటకూడు 

కవళము...మద్ద 

కవ్వ-గవ్వ 

కవ్యళ్లు-మత్స్య విశేషము 

కవిలెకట్టు-మాట్లాడుట చాలించు 

కపులావుల _క పిలగోవులు 

క కంద రుమాల.కుట్టుపని చేసిన గుడ్డ 

కళిందరవికె_కుట్టుపని చేసిన రవికె 

కధినికోత_అంపపుకోత 

కష్టబాధలు-కష్టములు 

కష్టార్తం-|శమఫలము 

కసరు పొట్ట.-_పొ తిపొట్ట 

కనువు..భూళి 

కళ్యము-క క్ళెము 

కళ్ళుతపనులగు-_కళ్ళు చసేలిపోవు 

కతియగొడుగు-ఛ|తి 

జానపద గేయ గాథలు 

కాక రెక్క బియ్యం - ధాన్యవిశేషము 
కాక _- పదును 

కాకి నెపములు - కాకి శకునములు 

కాకిపారు _ మీదనుండి కాకి పోవు 

కాకికోకము - ఆవిరళ దుఃఖము 

కాకిసోమబు = మూర్చురోగము 

కాగట - కౌగిట 

కాజు - జీడిపప్పు 

కాటార్జు క్ క టార్లు 

కాపుదనము - అధికారము, ఊరి 

"పె తందనము 

కామాటీలు - కూలివాం[డు 

కాయలా = ఆనారోగ్యము 

కాయ సరాలు - కామాయవస్త్రములు 

కాయిదం - కాగితం 

కార చేపలు - మత్స్య విశేషము 

కాలంకుడక_ మరణించినపుడు శవము 

కడనుంచు ఎండుకొబ్బరి చిప్ప 

కాలకు గూర్చొను - దొడ్డికి వెళ్టు 

కొలతామసము - ఆలస్యము 

కాలమగు - చనిపోవు 

కాలారులు - పదాతులు 

కాలిగగ్గెరలు - కాలికి బందములు 

కాలిపరివారము - పదాతి బలము 

కాలిబంధకము- కాలిసంకెళ్ళు; తమపై 

నాధార పడినవారు 

కాలి మానిసులు - పదాతి బలము 

కావిడి - కావడి 

కావిధూళి - బగ్గుండ, బుక్కా 



పద సమూహము 

కొవు - అగ్నికుండము 

కావు పాతర -_ నేలమీద గొయ్యిదీసి 

వడ్డు మొదలగునవి దాచు పాతర 

కావురు - ఎజ్జ్బదనము 

కావు గప్పు - పొగ (గమ్ము 

కావురు గమ్ము - పౌగ బారు 

కాశి - దగ్గు, కాసె 

కొశి సన్నాలు - ధాన్య విశేషము 

కాష్టం జేయు - దహనము చేయు 

కాసా కోళ్ళు- సొంతకోళ్ళు 

కాసులపేరు- హార విశేషను, కాసుల 

దండ 

కాసెపాత_ గోచి గుడ్డ 

కాసెటోయు- గోచిపోయు 

కాహళ - సన్నాయి 

కాశెలు- సన్నాయిలు 

కించిత్తు చేయక - చులకన చేయక 

కి సీ_ వాయిదా 

కీకారుండము. కీకారణ్యము 

కీలశ్ళము- కీలు గుజ్జము 

కీలారి బళ్లు- కుల్లారిబండ్హు 

కీలు కత్తి. మరక తి 

కుంకుమబండ్లు - కుంకుమను దైవ 

సన్నిధికి కొనిపోవు బండ్లు 

కుంకుమ బిర్ధ- కుంకుమ బరిణ 

కుంకుడేళ్లు- రూకటి వేళ్ళు 

కుంగ వేళ్ళు- కూకటి వేళ్ళు 

కరుంచ క తెలు- చామర (గౌహిణుల్లు 
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కుంచ విసుకు వీవన వీచు 

కుంచెలవారు- చామర|గాహులు 

కుంటిండ్లు - కుంటెండ్రు 

కుంటి నడపలు- కుంటి నడకలు 

కుం బెండ్డు- కర్ణ భూషణములు 

కుంటెన కుచ్చులు- ఆభరణ విశేషము 

కుందేటి యెర్డు..కోగవి శేష ము 

కుంపిణీకోటలు- కంపెసీవారి కోటలు 

కుంపిణీ దురాయి. కంపెనీ కట్టడి 

కుంభ జడ- నడినె తిన వేయుజడ 

కుచ్చు చెంగు- కుచ్చిలి చెంగు 

కుటుకుటు |పాణము- కొనయూపిరి 

కుడితి- బియ్యము కడిగిన నీరు 

కుతిగంటు- కు తి గంటు 

కుత్తి గంటు- కంరాభర ణము 

కుదియు- కుదబడు 

కుదురు. వంశము 

కునుపు- చొప్పించు 

కుప్పకోలంబులు- కుప్పి కోలలు 

కుప్పడుగు- కుప్పకు (కింది భాగమున 

నున్న ధాన్యము 

కుప్పి కోలలు- ఆయుధ విశేషము 

కుప్పెలు- జడకుచ్చులు 

కు ప్పెకోలలు- ఆయుధ విశేషము 

కుప్పెన కుచ్చులు- జడ కుచ్చులు 

కుమ్మరా ౦- కుమ్మరావము 

కుమ్మ రిల్దు- కురియు 

కృమారిలు= విగాారించు, కుములు 
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కురచ మొక్కలపీట- పొట్టి ముక్కాలి కై కిలి-కూలి 
రు ya 

పీట 

కురుకురు |పాణం- కొనయూపిరి 

కురుచ గుంపు విల్దు- పొట్టి కణుపుల 

వెదురు విల్లు 

కురచ బారిన కోడె. పొట్టి కోడె 

కురుచయగు. కొజబోవు 

కురులు వెళ్టు-తలముజికి వదులు 

కులకాయకం-కులవృ త్రి 

కులపగ-తరతర ములనుండి నెలకొన్న 

పగ 

కులవిద్య-వృ తి విద్య 

కు ల్హ-టోపీ 

కై_గట్టు-క విత్వము చెప్పు 

కై పూర్ణం-వస్తుము 

కై ముళ్లు -వాద్య విశేషము- 

తాళములు 

కైలాస పెనాలు-మరణను 

౩ వరులు-క వివరులు 

కై వార _సంభాలు-ధ్యజ_సంభములు 

కై వాల్చు-ఒంచు, ఓరిగించు 

కై వాలు-ఒరుగు 

కొంకి క తి_కొడవలి 

కొంగవాల్ క _తి-వంకర కత్రి 

కొంగు బట్టు-సంభోగించు 

కుల్హారి బండి- పెన కప్పులేక చుట్టును కొంచబోవు-కొనిపోవు 
కంబళము చుట్టబడిన బండి 

కుశాలుగుండు- సంతోషముగానుండు 

కుసుమరుమాల..హూలు కుట్టిన గుడ్డ 

కొండ కెక్కు--(దీపము) ఆరిపోవు 

కొజ్జాయిళ్లు-చుట్టును వసారా దించిన 

యిళ్లు 
కూచిదార- యుద్దారంభమున నూదుబాకా కొట్నాల పొాటలు- వివాహా మునకు 

కూటమాడు-సంభోగించు 

కూటలు- ఉనికి పట్టు 

కూటిరయూ మ-_ మధ్యాహ్న ము 

కూటువ- గుంపు 

కూటువ మూక _బలవంతముగా 

యుద్ధమున చేర్చిన మూక 

కూనలు-మసూచికము 

కృష్ణ, పయాగలు -ధాన్యవి శేషము 

'కేకరించు-గద్దిందు 

కేడెలు-డాళ్టు 

కేపు-దూడ్గ 

ముందు వడ్డు దంచుచు, పాడెడు 

పాటలు 

కొట్టడి -కొట్టు, గది 

కొడక తులు_కొ డవళ్లు 

కొడిక తులు- కొడవళ్లు 

కొడి సంభం-తెఅచాపకొయ్య 

కొడువండ్లు-కొడవళ్లు 

కొణపం- తాడు 

కొ తడములు..బురుజులు 

కొ తళము-బురుజులు 
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కొ తపంట అన్నము..తొలిపంట 

జోనము 

కొదువచేయు...తక్కు_వ చేయు 
కొన్నవారు-అ తవారు 

కొప్పరించు..విజృం భించు 

కొప్పు సవరాలు-_వెం[టులతో చేసిన 

సవరములు 

కొప్పెర్లు-పా[త విశేషము 
కొబ్బరసొప్ప-ఎండు కొబ్బరి 

కొమురకాటుక. శేష్టమెన కాటుక 

కొమాండ్లు-కుమారులు 

కొమ్ములు కొ మ్కువాద్యములు 

కొర ముట్లు *పనిముట్లు 

కొ తిపోట్లు-బల్లెపుపోట్లు 

కొ త్తి .ఏరుడు..కొలుతంబడి వీరుండై 
నెగడినవా(డు 

కొరుడు..ధ్వజము 

కొలపట్టు.-కొలుచు 

కొ బ్ర-కొలను 

కొ అటబోవు..కొ ఇబోవు 

కొ బ్రదండు--దోపిడిదండు 

కొలికి..వింటికొన, కంటి చివఆ. 

కొలిపిడి..కొలుపు 

కొాలుపవధరించు.కొలువు. దీర్చు 

కొలువుకు వచ్చు..సముఖ మునకువచ్చు 

కొలువు దీరు.సభచేయు 

కొసబా ఏిలీలు.-కర్ణ భూషావి శేషము 

కొళ్ల బెట్టుదో పి డిచేయు 

కొళ్ళారిబండ్డు...కుల్ణారి బంధ్లు- 
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కొళ్తగాల్చిన జాబు-సీలు వేసిన లేఖలు 

కోటదట్టము.-కోటబలము 
కోట పుట్టలు.కోటగోడకు బయటివై పున 

నానించీ కట్టిన మట్టి గోడలు 

కోటబొమ్మంచు చీర-కోటగోడల పె 

భాగముయొక్క_ ఆకారమును 

బోలిన యద్దక పుటంచు చీరలు 

కోడం[డకము.-కోడలిని పెట్టు బాధలు 

కోడికట్టు-కోడి మెదడుతోచేయు 

వై ద్యము 

కోడి మేడెచు.-కోడిపోరు, కోడి పందె 

ములు 

కోణం బెట్టు -బండకొయ్య వేయు 

కోణం మొద్దు-బండకొయ్య 

కోన మాటలు-అల్పపు మాటలు 

కోనేల్లు-మత్స్యవి శేషము 

కోపులు-బాణములు 

కోమ- పుట్టకలుగు 
కోరసిగ- వంక కొప్పు 

కోలకాడు- సేవకుడు, భటుడు 

కోల పెట్లు-- క దెబ్బలు 

కోలు... బహుమానము 

కోలు పుచ్చుకొను.- కొల్లగొట్టు 

కోపరాలు.- శ్వ్తతుబలమును ఆంచనా 

వేయుటకై పొంచి చూచు స్థలములు 

కోపురాలు... డిటో 

కౌసు.. నీచు, మాంసము 

కౌసుపిల్ల-- పురిటికందు 
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ఖు 

ఖండ తుండెములు.. మక ు-లు 

కామందుంచు._ఉంచుకొను 

ఖాయిదు.. కట్టడి 

ఖుషాలుపడు.. సంతోషపడు 

ఖైదు బంగ్ల- జైలు 
గ 

గంగెర్దు... గంగ వెట్టులు 

గంట్టం. గంటము 

గంటునొప్పి._ కడుపునొప్పి 

గండదివ్వెలు.. అఖండములు 

గండ దీపం- అఖండము 

గండదోషం.. గండమువలని దోషము 

గండమాల. మెడచుట్టు కురుపులు 

లేచుట 
గండరిల్టు._ వాపోవు, విచారించు 

గండి పెట్టు..చెబువులోని నీరు పోవిడుచు 

గంపసిడి.. దేవతకు _మొక్కుకొన్న 

వారు పెద్ద దూలమున క మర్చిన 

గంపలోంగూర్చుండి తిరుగు పద్దతి 
గజకోనలు- వనుగులుండు కోనలు 
గజగుండములు.. ఏనుగులు మునుగు 

బుద్దగుండములు 

గజచర్మము.. చర్మవ్యాధి విశేషము 

గజ్జలలాగు._ అంచుకు గజ్జలు కూర్చిన 

లాగు 
గజ్జలందెలు... గజ్జెలు పొదినిన అందెలు.. 

గజు గోరతలుపు._ గద్దగోరువంటి. గడ, 

గలిగిన తలుపు 

జానపద గేయ గాథలు 

గజ్జెల వడ్డాణం... గడ్జెలు కూర్చిన 

వడ్డాణము 

గడవంచులు.. సామానులుంచు పొట్టి 

మంచెలు 

గడ్డలగు.. నాళ నమగు 

గడవందులు.. మంజెలు 

గడిచేయ.. మడతచేయు 

గడిమిగాసము.. శ|తువు ముట్టడించి 

నపుడు కోటలోనివారికి వలసిన 

గాసము 

గడియార మొగసాల. ఘంటశాల 

గత ఏష్యము... జరిగిపోయిన 

సమాచారము 

గ తర... కలరా 

గద్దెబుట్ట.- సోదెవనిత కడనుండు బుట్ట 

గనికె.. పొలముగ టు 

గనిమెలు-పొలముగట్టు 

గన్నెరీచెలు... ఆయుధ విశేషము, 

+ గప్పు ఉప్పుమనకుండు... ఊర కుండు 

గమకించు... ఉద్యోగించు 

గమణి_ గవిడి, గవిణి 

గ మిగాండ్లు.. ఆధికారులు 

గమిడి- కోటద్యారము, ఊరిపొలి మేర 

గమిడి పెండెములు.. పురవీధులు 
గముడు- గౌడు 

గరగ. [గామదేవతల కడకు గొని 

పోవు కలశము 

గర్భచిన్నెలు.. దౌహృద..లక్ష ణఇవులు 
గర్భవాసము.- (న్న కడ్డుపు 
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గర్భవేదన- (ప్రసవ వేదన 

గరిగబుడ్డు- ఐరేణి కుండలు 

గరిగపేరంటాలు- ఐరేణులు తెచ్చు 

ముత్తైదువలు 

గడ్డి _బీకటి 
గరుకు కుత్తుక _బొంగురుగొంతు 

గలబా.. తగవు 

గల్ఫ్భాక త్రి- పెద్ద కత్తి 

గల్ఫాక చేరి-గొప్పసభ 

గవిడి పేరులు-గవ్యలదండలు 

గవిడి.ఊరి పొలిమేర 

గవి 31 

గవిశథన_ముసుగు 

గవులు-కంపు 

గవుళ్లు-గొండ్రవారు 

గసి కె-కొయ్య మేకు 

గసు-వారా, పారాయందిమిడిన చోటు 

గాజులు పెట్టు-సీమంత ముచె యు 

గాజురొయ్య-సము. దపు రొయ్య 

గాలు-కాపలా 

గాడి-బండి 

గాడిబండ్తు.శకటి విశేషము 

గాడుపు... పెద్ద గాలి 

గాత ము-_గ డి 

గాదుకొను.-వి సరించు 

గాయి-మశూచిక ము 

గాయిదుపని.కూలిపని 

గాయిదోడు..కూలివాండు 

గార కొణ్టలు-ధాన్య విశేషము 
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గాలికొమ్ములు_కొ మ్ము బూరాలు 

గాలిగాడు..గాడిద 

గావు-బలి 

గావుకొను_బలికె నిర్రేశింపబడిన జంతు 

వును నోటితోపట్టి కొతికిచ ౦పు 

గావు చెల్లించు-బలి ముచ్చు 

గావుచేయు.. ,, 

గావులమారి.బలిగోరువాండు 

గాసగాండ్డు.-జీత గాండ్డు 

(గొణము..గహణము 

గింటిన గంటీలు-కర్ణ భూషావి శేషము 

గిడిగిళ్ళు-చేతాశ ములు, చప్పట్లు 

గిర గిర ఉర్కు...త్యర గా పరుగిడు 

గిజ్జ--గిరి, వలయము 

గిరులు దిప్పుల-దృష్టి తీయు 

గిరిగెలు-వాద్యవి శేషము, తాళములు 

గిరియాలు.కాగులు 

గిలకపలకలపేరు-హార విశేషము 

గిలక సరి పేట. 13 

గిల్హ బండిచ క ము 

గీటు కంచాలు-లోహపు 

గీసిగాళ్ళు...గిజిగాండ్లు 

గుంటక విత్తులు జల్లిన నేలను సవ 

రించు పనిముట్టు 

గుంటపలుగు-గడ్డ పార 

గుండ్రతిత్తులు-Catridge Cases 

గుండాలమర్చు.-సహగమనమునతైై 

గుండములు తవ్వు 

గుండాలు--అగ్ని కుండ ములు 

పళ్శెములు 
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గుండెబగులు-బెంగగొను 

గుండెముసురు..గుండెదిగులు 

గుంతమాపలు-|కీడా విశేషము 

వామన గుంటలు 

గుంపు... వెదురుక ణుపు 

గుజ్జర్దు-ధా న్యవి శేషము 

గుజ్జాకత్తులు.-పొట్టిక తులు 

గుడ హార్దు._గుడారములు 

గుడారు.గుడారము 

గుడొలు-సుండలు 

గుడికట్టు-గుడియొక్క_ పునాదుల మధ్య 

లోని భాగము (Plinth Area) 

గుడ్డెలు-ఎలుగుబంటి 

గుద్దులాడు-పోట్లాడు 

గునదనంచెయు..తవ్వు 

గునపము-| తవ్వెడి. సాధనము, పలుగు 

గున్నచింత_గుబురుగా వ్యాపించిన 

చింత చెట్టు 

గునాదనం-పునాద్ 

గు ప్తి-క తి యిమిడిన కల్లి 

గుబ్బబె త్తం-పొన్నుక జ్ఞ 

గుబులు కుడుచు-దిగులుజెందు 

గుమ్మటము దీపపు గూడు 

గుమ్మ డిగింజలుగు-ఆయుధ వి శేషము 
గుమ్మడిపండు..కేశబంధ విశేషము 

గుమ్మ స్తు_గుమాసా 

గుమ్మి-గుం|డని బుట్ట 

గుమ్మి బుట్ట. స 

గుమ్మె-వాద్యవి శేషము 

జానపద గేయ గాథలు 

గుమ్మెట-వాద సివి శేషము 

గుజ్బాలగావు-గుజ్బ్జములను గావున 

కిచ్చుట 

గురికాడు-అలుగు విడుచుటలో నేర్పరి 

గుజుతై నపశ సి వహించిన 
గుల్ల-చిన్న బుట్ట 

గుల్రడు-బు బైడు 

గువగు తిగా-పొదివిపట్లు నట్టుగా, 

గూడెగాం డు.గూడెమువారు 

గెరవులుబెట్టు.చెప్పులు తొడుగుకొను 

గెరుసులు-పొల ము మధ్యనుండు మట్టి 

కట్టలు 

గేరీ-బజారు 

గె -గవి 

గె ల-గుహయందు 

గొంగడిపాత_గొంగడి 

గొంగవాల్ క త్రి..వంకక తి 

గొజగోరు.గజుగోర 

గొట్టిగాడు--పిల్ప్లవాడు 

గొడ్డీనుట-సంతులేక పోవుట 

గొదగాను-కూడుకొను 

గొరకము-బాణవిశేషము 

గొారకపోటు..బాణపుదెబ్బ 

గొల్తెన-గుడార ములు 

గొల్రైనలెత్తు-గుడార ములు 

వేయు 

గొత్టెచీమలు..గండుచీమలు 

గోగు._గోవు 

గో చెడు-కొద్దిగా 



షో 

పద సమూహము 

గోద._గేదె 

గోదాడు..దుఃఖించు 

గోర్టము...గోరోచనము 

గోరిబెట్టు..సమాధిచేయ 

గోలాలు..గోలతెములు 

గోవింద విణిలు-వాద్య విశేషములు 

గోషా..పరాయి మగవారికి కనపడ 

కుండుట 

గోళ పుట్టు.-కోమలపుట్ట 

గొరులు_వనుగులు 

ఘ 

ఘంట్రం-.-గంటము 

ఘాత. పెడబొబ్బ 

'మోరించు.. ఘోష పెట్టు 

చ 

చంకచాటు..సంతానము 

చం[డ బొగ్గలు-వం[డ్రకజ్ఞవలన 

తయారగు బొగ్గులు 

చం[డ్రకోల.-చర్నకోల 

చంద వాలు.మత్స్య విశేషము 

చంద పుటము_భ౫? షణవి శేషము 

చం[దవంక గొడ్డశ్తు-ఆయుధ విశేషము 

చంద వంకలు-ఆయుధ విశేషము 

చం,దసూర్వ్యులజోడు..శిరోభూష 

అములు 

చం|దహారము..హార విశేషము 

విశేషము 
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చణకులు _దెబ్బలు 

చతురు జాల..పాశె, పాచికలయాట 

చదరంగమిండ్లు.-చ తుళ్ళాల 

చదురు_-సభ 

చదురు దీర్పు-కొలువుడీర్చు 

చదువు సాధనం_చదువు,సాము 
చదువులబడి...పాఠశాల 

చదువుసాల..పారశాల 

చదురు బోయీలు..కొలువుకు కుదిరిన 

బోయీలు 

చప్పరించు-చ అచు, అణచు 

చబుకు.కొరడా 

చరణాలు-తోలు 

చలవేకి_రోగ విశేషము 

చల్తగురిగె-మబజ్జిగ పిడత 

చ ర్రజంపులు-ఆయుధ విశేషము 

చలికీలు-వ్యాయామ విశేషము 

చలిబడ్డ కూడు--చద్ది కూడు 

చరిబడు-పొసిపోవు 

చలిబింద -చలీయ్యద 

చవి కె_-మంటపము 

చషగిన్నె-చషకము, చిన్నగిన్నె 

చవుబాయు-రుచిదప్పు 

చాగరోకలి-చేవగల రోకలి 

చాటువచెప్పు..పోల్చిచెప్పు 

చాడీకోరు.కొండెములు బెప్పువాడు 

చాపచదిరె-చాప, చదరము 

చామరలు...విసనకణజ్ఞలు 
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చాలుగానిలచు.-వరుసగానుండు 

బాలు రావులు-న్యాయము చెప్పుటక్తై 

ఊరిపెదలు సభతీర్పు 
టు 

రావి చెట్ట (కింది స్థలము 

చాల్పు._వరుస 

బాళువగొలును-బంగారు గొలుసు 

చింతపోవు..విచారించు 

చింతవనం-చింతతోపు 

చిందుచేయు..చెదర గొట్టు 

చిక శ-ము-తాళ్ళసంచి 

చిక్కు--చబెక్కు. పె పెచ్చు 

చిక్కె_ంటు-దు వ్యెన 

చిటి కెనబదులు._పి లేండు 
ఏ ౧౨౧ ౦౮౦ 

చిటి కెలు..తాళ ములు, వాద్యవి శేషము 

చిటిగోర తలుపు_చిన్నగడగల తలుపు 

చిటుకొలము-చిన్న కొలిమి 

చిట్టి-కొలత 

చిట్టి మల్లైలు..ధాన్య విశేషము 
చిట్టుడుకు..ఒక్క_ యుడుకు 

చి త్రవర్షము-చి తకా ఆయందలి వర్షము 

చితకన్ను -మూడవకన్ను 

చిన్న పాతర._చిన్నపా(త 

చిన్నపొబ్దు_కళ్లము ఊడ్చిన వెనుక 
మాదిగవానికిచ్చు వడు 

oe) 

చీన్నాలు-క నక శకలములు 

చిన్ని-నేతిసిద్దె 

చిమటాయిచ్చు..మోసము చేయు 

జానపద గెయ గాథలు 

చిమ్మిడి బావిలీలు-క క్షభూషా విశేషము 

చిర వెంటుక ల చింపి రిజుట్టు 

చిరత కజ్ఞలు-ఖేరీ వేయు కజ్ఞలు 

చిజ్జగోనెల్మకీడావి శేషము 

చిజ్జ వెం _టుకలు-_చింపిరి జుట్టు 

చిరుగంటలు.-చిన్న గంటలు 

చిలక ముక్య-ంబు--బాణ విశేషము 

చిల్ల కోలంబు-బాణము 

చిల్లకోలలు -బాణములు 

చిల్ల గడలు--బాణములు 

చిల్లర మల్లర--ఇ_పధాన వస్తువులు 

చిల్క_తాలి హారము.హార విశేషము 

చిల్క..తురాయి.-శిరోభూషా విశేషము 

చిలుకల తాళీలు-హారవి శేషము 

చిలుకు-గా శెము 

చివురు గండెలు-ఆయుధ విశేషము 

చీకటింటి నోము. వత విశేషము 

చీకటి మిణుగుర్లు- ఆయుధ విశేషము 

చీకట్టు-చిక్క_ంట్లు, దువ్వెనలు 

చీతువలు-తీతువు పకులు 

చీదె-సిచ్దె 

చుక్య్క-జూపించు..అరుంధతీ దర్శనము 

చేయించు 

చుకగాల గద్దె-ఆసన విశేషము 

చుక్కాని పరీ క్ష..దుర్భిణిలో చూచుట 

చుట్ట-చుట్టకుదురు 

చుట్టి చూరిడుచు-దిగదుడుచు 

చుట్టుకొల్దార ములు--ఎద్దుబండ్డు 

చుట్టు బట్ట--మొలగుడ్డ , అంగవస్త్రము 



పద సమూహము 

చుట్టు సెంబెలు=దీప పాత్రలు 

చూరి-చుజియ , చుజక తి 

చెంపశిఖలు.-చెంపల పైకి చాలుగా 

"పెరిగిన వెం[టుక ల వరుస 

చెట్టు కియ-తుదవిద్య.-మందు 

మాకుల _పయోగించుట 

చె[బ-బెడ్డ, లోపము 

చమ్యుచ్చు-మోసము చేయు 

చెయి జబ్బ చేతులు, దండలు 

చెలుగువుడి._కొంగు బంగారము 

బెరలు.కష్టములు, బాధలు 

చెలక త్తి..చిన్నక త్రి 

చెలపట్టు...పంతగించు 

చెల్ల.-వల్లె, ర&ణీ 

చెల్లవచ్చు-చ చ్చుటకు వచ్చు 

చెైలిమ-నీటియూట 

చేండ్ల-చేనిలో 

చేగంటలు-త ప్పెటలు 

చేటకమ్ము-చేటయందలి క మ్మీవంటి 

భాగము 

చేట్రగలుపు-పాడుచేయు 

చేతెడు..చేయిపట్టునంత 

చేదు..పి త్తకోశము 
చేదుకొను..పెకి లాగుకొను 
చేపట్టుక _పాలిరచు 

చేపట్టుగావించు-అలుకు 

చేమపూ కడియాలు-హ సభూోషా 

విశేషము 
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చేరచుక్క_-చేర్చుక్క.,పావటవబిందెలు 
చేరీ_వీధి 

చేర్చుక్క. బొట్లు-పాపటగొలు నునకు 
యలు 

గల బిళ్ల 

చేవతాళ్ళు...చేవగల తాటిచెట్టు 
చొప్పగోల..దంటుక ఖై 

రని 

చోపు జల్లు-మ తుజలు 
యం అజిత్ (వ) 

చోపుదారు..వేతధారి 

చౌకట్ల పోగులు._కర్లభూషా విశేషము 

చౌక శించు.కుప్పించి దూకు 

చౌటిపడెలు.- సేద్య మునకు పనికిరాని 

భూమి 

చౌల పండగ - శోతృపర్వము 

జ 

జంగిడి-చిన్న గంప 

జంగిరి వెళ్ళు_వలసపోవు 

జంజనము._.జంధ్యము 

జంజాశము-బాకు 

జంబి ఆకు.జమ్మి యాకు 

జగజంపుమాట.మేలె న మాట 

జగడ-పోట్లాట ' 

జగ బిరుదులు-_గొప్ప వీరుదులు 

జడిచేయు-_నజుచేయు 
ప్ర జె 

జటిగాలు-జటి పదవులు 
ప ప 

జడిగం..బిడిగము 
థై a 

జిడ్డు..రోగము 

జనపవటి_జనపనారతోనలిన పటి 
దు లు యలు 

జనవాడుక _-లోకమందలి వాడుక 
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జనసమ్మ తి_జనా మోదము 

జన్ని పుట్టు...పంధించు 

జన్నియావు..దేవతకు మీదు కట్టిన 

యావు. 

జఫర్ దసుగా.-బందో స్తుగా 

పు 

జబ్బ-దండ 

జమకాళ ములు-జంఖాణాలు, కంబళ్ళు 

జమదాళి..బాకు 

జమాబందీ-పన్ను వసూలు చేయు .వని 

జమిడి'కె-వాద్యవి శేషము 

జమిలి.-జంట 

జమిలిక...జమిడి ౩, వాద్యవి కేషము 

జముదాళి బాకు..ఖడ్ల విశేషము 

జయవారము.మంగళ వార ము 

జర ంత-_కొద్దిగా 

జలదారి.తూ ము 

జలదొడ్డి-స్నాన కాల 

జలవిందె-నిటిబి ందె 

జలారు- తూము 

జలారు చీరె..జరీచీరె 

జల్హారు-తూము 

జలిగెట్టలు-మత్స్య వి శేషము 

జ ల్లి-కుచ్చు 

జవర పొద్దు..మసక పొద్దు 

జవలుతాడు_ జమిలి తాడు, పేనిన తాడు 

జవాండ్డు-భటులు 

జవాబు చేయ-ఎదురు చెప్పు 

జవ్యారి-నగక ట్టు 

జవిరిగుండ్డ పేరు... హార విశేషము 

జవిరిపొద్దు-మనక పొద్దు 

జవురు...అ|క మముగా గహిొంచు 

జాగంట.-చదేగంట 

జాగ-చోటు 

జాగట్టు-చేగంటలు 

జాణులు.-వీరులు 

జొటికొయ్య._చెర్న కోల 

జాడపత్తలు.-జూడలు 

జాడీచెంబు.-జారిచెంబు, కొమ్ముచెంబు 

జాతిసొంగ_హుక్కా.. 

జాదవులు-తోటికోడం[డు 

జాది-ఎట్జమట్టి, జేగురురంగు 

జానకి తాళ్ళు..మందు గుండు 'పేల్చుటకు 

నిప్పంటించు తాడు 

జారుముడి.వదులుగా వేసిన కేశ 

బంధము 

జాల,..జాటి 

జాలపల్రిక _తాంబూలపు పళ్ళెము 

జాలవల్ల్ కె... 

జాలాడ-స్నా నకాల 

జాలారి బండ-స్నానము చేయు చ్లోట 

నుండెడి బండ 

జాలారి...స్నా నముచేయుచోటు 

జాలచెంబు-జాలి చెంబు 

జాలెడు-సంచినిండుగా 

బారాడ-జాలాట 

శశ 



పద సమూహము 

జాలాడ _జాలాట 

జారిచెంబు-కొొమ్ము చెంబు, జాలిచెంబు 

జిగురు గండెలు-ఆయుధ విశేషము 

జిపైడు-చూపుడు వేలు, బొటన వేళ్ల 

మధ్య పట్టునంత 

బిడ్డిగము-జడ్డిగము 

బిమ్మ -బిహ్వూ 

జిమ్మబిమ్మ -త్వర త్వరగా 

జీతబ త్తెములు._ వేతనములు 

జీరాలు..కవచములు 

జీవత. పాణము 

జీవదారి వుల్ల--సంజీవిపుల్హ 

జీవాళ ము_కాహళ లోని సన్న నిజీలుగు ; 

బెండుముక్కు ; జీవశ క్రి 

జీవిగరపుల్ల-సంజ్రీవిపుల్ల 

టీవునాలు.(పాణములు 

జుంజురుక ట్టు-కాల్చు 

జుంజూరు పెట్టు-దహ నముచేయు 

జుజ్జారుకొప్పు.చీ జ్ఞకొప్పు 

జున్నుదాలు..జన్నిదములు 

జుమకాలు.-కర్ణ భూషణము 

జుమికీలు.- $4 

జుముక పెంట-పట్ట రెట్ట 

జులిమిచేయు..అధికారముచే యు 

జుల్మి-ఆధికారము 

జూజము.-జూద ము 

జెష్టరాత_దౌర్భాగ్యము 

29) 
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జొత్తుపాపలు-_దేవత రొమ్మున గట్టిన, 

నెత్తుట తడసిన ఎజ్జబొమ్మలు 

జోకు..తూచు 

జోకోల.జోగుకోల 

జోగు_భి కము 

జోగిడుచు-భిక్షమిచ్చు 

జోగుకోల._జోగడుగువాని చేతి కోల 

జోడా లవారు-ఆంచెల పె పయాణించు 

మనుమ్యులు 

జోడాలు.-అంచెలు 

జోడు_పాదర క్షలు 

జోడుకాడు..భ ర్త 

రు 

రూస-ధ్యాస 

ట్స్ 

టంకణమగు..వచ్చి చేరు 

టాకుగ _తాకునట్టు గా 

దెకా్యా-లు-ధ్యజములు 

డ 

డాణ్యము.-కావలియుండుచోటు 

డాయిగ-రీవిగ 

డ 

డంగడోలు-_గంగడోలు 

డకు-లోడు-_మాదిగకంచె తక్కువ 

కులమువాండు 

డమాయీలు..ఖేకీలు 

డమ్మాములు.-భేరీలు 
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డల్లి..మాంసఖండము 

డాకలా-శాక లి 

డాక లి_దాగలి 

డాకలిమొద్దు-పది డ 

డీర్కాలు -తలంట్టు 

డేరాకొట్టు-గుడార ము దించు 

డేరి.గుడారము 

ఢక్కీ.లు-డప్పులు 

ఢమామీలు_ పెద్ద డప్పులు 

త 

తంపి-దాలి 

తంబశళికి.తంబళివాడు 

తండ్లాడు_వెదుక 

తంతుపటము..నేత గుడ్డ 

తందనాలు |తొక్కు_-చిందులు వేయు 

తందర గుడుచు.తొందర పడు 

తఖ్తుబ ల్ల. అధికారము నెజపుబ ర్ల 

తగటు పటము...జరీవస్త్రము 

తగ తు-సింహాసనము 

తగరాని కష్టము.-కారాని కష్టము 

తచ్చరము-త క్షణము 

తట్ట-ప ళఇ్ళెము 

తట్టు కోట.కోటగోడ బలమునకై దానికి 

చేర్చి కట్టిన మట్టి గోడ. 

తట్టు..వాతలు, దద్దులు 

తడప._నార 

తడలు-పొంగులు 

తడాపిడీ.ఎడాపెడ, గబగబ 

జానపద గేయ గాథలు 

తడుములాడు_వెదుకు 

తనువు దిరుగుణ్యపదక్షిణముచేయు 

తపాల.-పెద్ద చెంబు 

ప్పెట్టు-వాద్య విశేషము 

తబుకు-ప శ్రైము 

తమకము_.మంటపము, చావిడి 

తమనములు దప్పు_నెల దప్పు 

తమ్మలములు.త ప్పెటలు 

తమ్మ పడిగె-పతద్దా?హము 

తరక వాదన-తర్క. వితర్యములు 

తరవళ్శు-పట్టా క తులు 

తరిజుట్టు_మబ్జిగ చిలురు 

తరువాజు_దర్వాజూా 

తఅచు మాటలు-మూర్ధ్థ వచనములు 

తల కరము... పె తనదారి, ఊరి 

పెత్రనము చేయువాడు 

తలకోల..తలగోల 

తలగొడుగు_రక్షకుడు, యజమాని 

తలగోల-పాలుపితుకునపుడు ఆవు 

కొమ్ములకు దగిల్చిన తాటి కోల 

తలపండు-శిరస్సు 

తలపట్టు_శిఖపట్టు, పోట్లాటలు 

తల పొలము-పొలి మేర 

తలబాలిచ్చు... పెండ్లి చేయు 

తలార_.తలమునుగ 

తలారి కట్టి.తలారివాని చేతియండుండు 

పెద్ద కజ్జ 

త లితం[డాదులు-శలిదం డలు + 
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త్రి మెజగులు.ఆయుధ విశేషము 

తలె-పళ్ళిము 

త ల్లై-పళ్ళిము 

తహసీలు చేయు-నిలువరించు 

తళియ.-ప శ్లైము 

త'ళ్లై_పళ్ళిము 

తాకనాడు-ఉచ్చిపోనాడు 

తాటోటుమాటలు-మోసపు పలుకులు 

తాపతయపు మాట. పాకులాట 

తాబెందు..పావడ, పరికిణీ 

తామర కూనలు-అయుధ విశేషములు 

తార్పన.-పొందిక 

తాలిమి.-వ్యాయూమము 

తాలుపొద్ర.గింజకట్టని యూక 

తావలము-వాసస్థానము 

తాపుదర్హు..ఉన్నచోటు విడిచి మతి 

యొక చోటికేగు 

తావురాలు-వాసస్థానములు 

తాషామవ్ప్చాలు-వఐవాద్యవి శేషము 

తాసీలు చేయు..అధికారము నెజపు 

తింపు...! తిప్పు 

తిట్టు_నింపు 

తిమిడి_చ ప్పుడు 

తి తి_తోలు సంది 

తిమురు-పొగరు, కొవ్యు 

తిమ్మిరి... మొద్దుబారు రోగము 

తిల్టిమట్జి చూచు-దిక్కులు చూచు 

తిరుగుడు పూవు... కేశాభరణ విశేషము 

తిరున ము_తిరుచూర్ణ ము 

45 1 

తిరుపావనము._వి భూతి 

తిరువలిక._ పపము 

తీట గజ్జి, దురద 

తీడబిళ్ల_క తులు పదును బెట్టు రాయి. 

తీడు-పదును పెట్టు 

తీని-తిన్ని 

తీను-అరుగు 

తీరిపోవు..మరణించు 

తీనెలు..అరుగులు 

తీర్ధమాడు._ పసవించు 

తీం్యడించు-మిడిసిపదు 

తుంగుటుయ్యాల-తూగుటుయెొ్కల 

తుంట.ముక్క్ల 

తుడుకున..దుడుకు గా 

తుడుపు..ఊడ్పుట 

తుడుముగొట్టు.డప్పు వేయు 

తునక లు.మాంసఖండ ములు 

తునకలు_కాకలు 

తునెలు..ముక్కలు 

తురుగు బెట్టు...బలవంత ముచే య 

తురుమాడు_చంపు 

తురుతువా ర్ర-ఆంచెల పె చేరువా ర్ర 

తెట్టు. నీటిపై తేలు పదార్థము 

తెన్నండి-తెండు 

తెప్పకొయ్యలు-కాలువ దాటించు 

బల్లి చెక్కలు 

తెప్పలు పడు.పోగుపడు 

తెరచీర.తెణి 

తెరబొమ్మ...తెరమీదపడు నీడబొమ్మ 
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తెల్లాట-తె ల్హవారిన వెనుక 

తెలారిపట-తె లవాదిన వెనుక 
లం co ఇర 

తెలుపు-తెంచు 

తేజస్సుగా ఉండు..అనుకూలముగా 

నుండు 

తేజు-.పదును 

తేడు-శ యనించు 

తొక్కు-.--పచ్చడి 

తొగరుకుచ్చులు..ఏనుగుల తోకకు 

కటు కుచ్చులు 
లు 

తొటు-ఎగదటు 
రు యు 

తొడలు..సడలు, జారు 

తొడుకం.-కొసరు 

తొడుకలు...(కజ్ఞ) పెచ్చులు 

తొడ్యెం_నమస్కా-రము 

తొనుకు_ఫొంగు 

తొలుకు._గుండు 

తొలుకు గొట్టు_గుండుగొట్టు 

తొవ్వ. తోవ 

తోటి ఏరాళ్ళు-తోటికోడం| డు 

తోడి సాధన_వ్యాయామ విశేషము 
తోడు-చేమిరి- పెరుగు చేయుటకు 

పాలలో వేయు పెరుగు 

తోడు బోతు._క్షు దవిద్యలు 

నేర్చి నవాడు 

తోడుబోతుల విద్య-కు[ద విద్య 

తోమంత.తోడెమంత, కొద్దిగా 

జానపద గేయ గాథలు 

తోలించు-పంపు 

తోలు సిద్దె.తోలు పాత 

ద 

దంట-దచదతురుడు 

దంటతాయెతులు.-దండకు కట్టిన 

తాయత్తులు 

దండ కడియములు-దండకు కట్టిన 

కడియములు 

దండ రెట్టి-జబ్బ, భుజము 

దండగ మాటలు.-పొల్లు మాటలు 

దండూర.దండోరా, చాటింపు 

దంతావళి రవికె_రవికెలో రకము 

దంతెలు గొటు..అడపటెలు బిగించు 
చు a కు 

దట్టించు-నింపు 

దటి పొర-కట్టుకొన్న పంచి మడత 
యట్ ర్త 

దడుగఅ.పెదకటు 
a అ స 6 

దబ్బనము...గోనెలుకుట్టు పెద్దసూది 

దబ్బరి తొ తు..అబద్ధాలకోరు 

దమ్ము చేయు..భూమిని పదునుకు దెచ్చు 

దరిపొంటి.క ట్ట|పక గాన 

దర బారి..దర్చారు 

దశమానులు-ఆదృష్టవంతులు, 

ఆ స్తిపరులు 

ద _స్రగుడ్డ _.రుమాలు 

దసా తుపాకి_ఆయుధ విశేషము 
దస్తావేజు దొరకక పోవు. జాడతెలించు 

కుండు 

ద సికొంగు.రుమాలు కొంగు 

ద స్తేగుడ్డ.రుమాలు 

దాకలగు-హాజరగు, చేథు 
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దాగుడుండు.దాగు 

దాణా-పశువుల మేత 

దాచినిమ్మ చితి 

దానా-పశువుల మేత 

దాపురము-(పా పి 

దారలు-కాహళలు 

దారకం. ఆహారము 

దారనాదం-కాహళ స్వనము 

దారపోత_బాకా ఊదుట 

దార బందం..ద్వార బంధము 

దారుఢ్యంలేదు..సోమత లేదు 

దావిణీ..వల్లై, ఓణీ 

దాసంగం-దాసులకు పెట్టు భిక్ష 

దాహచలి పందిళ్ళు. పపలు 

దాహసలీం[ద-| పప 

దాశవ-తాలువు, దవడ 

ద్వార వాకిలి-ముఖద్యార ము 

దింపుడుక ళం.-స్మళాస నమునకు గొని 

పోవుచు శవమును మధ్య దించు 

పదేశము. 

దిగనెల్లు-దిగ విడిచి చను 

దిగువారు-కాలు 

దిగు వె యుండు.-చులుక నయగు 

దిడ్డి -దొ డై 

దిడ్డిదర వాజు.-దొడ్డి వాకిలి 

దిన చరులు-వారాహరులు 

దిలాసచేసికొను.దిటపు పఅచుకొను 

దివసం-దశాహకర్మ 
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దివ్య|పముజు_దీపపు [ప్రమిద 

దివ్యలెత్తించు-దీపములు వెలిగించు 

దీటు- సమానము 

దీపంకర్కు-- దీపపుకొడి 

దీపంతలు-| పమిదలు 

దీమకు-థై ర్యము 

దీవనా రలు- ఆశీర్వాదములు 

దుంగిభోగాలు - ధాన్యవి శేషము 

దు౩9ఖముతీయు-దుఃఖించు 

దుఃఖసిలు.దుఃభించు 

దుగదచ్చిబారాలు-సొగటాలు 

దుగ్గాని-ఒకటిన్న ర కాని 

దుడ్డు-డబ్బు 

దుడ్డు దుగ్గానులు-డబ్బు 

దుడ్డు దుస్కె-డబ్బు దస్కము 

దుడ్డె-దూడ 

దుడ్డెగాడు-విటుడు 

దుబాసి-అనువాదకుడు 

దుమ్ములు--ఎముక లు 

దురాయి- ఆజ్ఞ, కట్టడి 

దురతపురిక్కలు-అశ్తేష, పుబ్బ, 

భరణి మొదలగు చుక్కలు 

దుక్శాలువ-జోడించిన పట్టుశాలువ 

దూపలు-దాహము 

దూపార్చు-దాహముతీర్చు 

దూసికలుపు-జవిరి చేర్చు 

దెసపడు-గతిమాలు 

దేవ దుర్గాలు- పెద్దకోటలు 

దేవదూర ములు-ఎకుంవ దూరము 
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దేవ _సంబలి-తంబళీ, పూజారి 

దేవళము- దేవాలయము 

దేవాదివాణము -రాచదివాణము 

దేవా దుర్గములు--పెద్ద కోటలు 

దేవిడి-రాజభవనము, పెద్దయిల్లు 

దేవిడిఖానా-దేవిడి 

దేవులాడు-తాప తయపడు 

దై_వకట్టడి- విధి నియమము 
దై వగరద్దెలు- దేవుని బెట్టిన యరుగులు 

దొంతి వరుస 

దొంగ్లుకొను_దొంగిలించు 

దొడ్డ యీ టెలు- పెద్ద యీటెలు 

దొడ్లనాగు మ దొడ్డి బెట్టు, బంధించు 

దొడ్డి తడిక - పెరటి యందు కట్టిన 

తడిక 

దొరబాట.రాజబాట 

దొసగారి-దోష కారి 

దోతానం-తివాచి, రత్నకంబళ ము 

దోపు- ఒడలినగలను దూసి దెవత 

కర్పించు 

దోరశిరసు-వంకర మెడ, రోగ 

విశేషము 

దోర్నుము-తోరణము 

దోవలుతోవలు 

దో స్తీ-స్నేహము 

దౌం_డాంగి-గయ్యాళి (తిట్టు) 

దౌడుబెట్టు.పరుగిడ్గు 

జానపద గేయ గాథలు 

ధ 

ధడవాయి-|గామములయందు ధాన్య 

మును కొలుచు హక్కుర వేజు 

ఉన్నవాడు 

ధర్మదార -సంధిని సూచించు బాకా 

ధర్మ పెద్దలు-న్యాయమూర్తులు 

ధర్మ DE- Witness Box 

ధర బల్ల-న్యాయమూ ర్తి ముందున్న 

బల్ల 
ధరిణించు-ధరించు 

ధర్ని ధరణి 

ధవళాలు-పాటలు 

ధవిడీ..ఒకరకపు తిట్టు 

ధాతవలు-నాడులు 

న 

నక ముకాల-అన్ని దిక్కుల 

నగరి పాపలు-నగరి బానిసలు 

నగరు చేయు-ఇన్ర్రీ చేయు 
నగారా-ఢ౦కా 

నచ్చుకొట్టు-నాన్చు 

నజరు బంధనం-దృగ్పంధ ము 

నజ్జుగా-పొడి పొడిగా 

నడపతి గాదు-వడుప వశముకాదు 

నడవళ్టు.-తీరులు, ఆచారములు 

నడవళ్లు..క బృ ములు, కానుకలు 

నడికట్టు-బాలెంతలు నడుమకు వేయు 

కట్టు 

నడుప్పుట_పాలించుట 
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నత్తు - నాసాభరణము 

నదురున-ఎదుట, సమక్షమున 

నదురు బెట్టు-కానుక పెట్టు 

నఫిరిలు..వాద్య విశేషము 

నరకట్టు-మనుష్యుని మెదడుతో చేయు 

వైద్యము 

నజ్జమానిసులు- పొగరుబోతు 

మనుష్యులు 

నలయేరు.కలుపుదీయు 

నల్ల పొడలావు-మైలావు 

నల్రలు-నల్ల పూసలు 

నల్ల సర పుగుట్లు- సల్ల రాళ్ల గుట్టలు 

నలిగులియగు..మల్ల గుల్చపడు 

నలుమడి.-నాలుగు రెట్లు 

నవపంజ గొడుగులు.._.తొమ్మిదిపంజులు 

(ఊచలు) కలిగిన గొడుగు 

నవబ తు ఢంకా_-ధథంకా 

నవరంగ మిండ్లు-చుట్టును గదులు 

గలిగి మధ్యర ంగముగలిగిన ఇండ్లు 

నవురు-మె తనిది 

నష్టి..నష్టము 

నాగటందెలు-_నాదుటందెలు 

నాగబండ్డు.శక ట వి శేషము 

నాగబంధపు చీరె_వస్ర విశేషము 

నాగబంధపు సరులు_-హార విశేషములు 

నాగబ తులవారు._వే తధరులు 

నాగబె తము. పేప బెత్తము 

నాగవాద్యము-వాగస్యరము 

(సన్ను, 
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రన్ నాగు-వడ్డి (ధాన్యరూపము 

నాగుర్దుగొట్టు-బుసలు క్రొ 

నాగ ల్రీ-నాగవ ల్రి 

నాదించు- శబ్దము చేయు 

నాదుటందెలు-గిలుకుటందెలు 

నాను-హార వి శేషము 

నాయజీక ము_-అధికారము 

నారజాలు-వారతో పేనిన వల. 

చికగ్థాము 

నారబందపు చీర-నాగబంధపు చీర 

నార శృక్క్కు _నారకురుపు 

నాసక్కా_రి-నాశకారి 

నిండు మెరలు..పూ ర్రిగా 

నింద మోయు._నింద పడు 

నిచ్చెండ్లు-నిచ్చెనలు 

ని తె-నిత్యము 

నిదానించు.ఆగ్కు నెమ్మదించు 
నిమాజామా..ఒకరక పు చొక్కా 

నిమాళము-పాడె 

నిమ్మశించు. సేదదేరు 

నిల్హాడ-ఒ కే రాటపై కట్టిన పాక 

నివ రిచేయు.పరిష్కరించు 
నిశారాతి- అర్ధరాతతి 

నీకు మిక్కి-లి-నిన్ను మించి 

నీడ-దయ్యము, గాలి 

సీమకము-_నియ మము 

నీరాళ్ట.ఏటి కుండలు 

పీరు కార్దు-సీటి పాములు 

సీరు కొరుకులు-_నీటి పాములు 

) 
ef 
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పీరు ముట్టించు-నిస్సారము చేయు 

నీరు చేయు 

నీలకంకెలు-ధాన్య విశేషము 

సీలాటిరేవు.ఊరివారు నీరు తెచ్చుకొను 

రేవు 
సీలారికాంత ముగ్ధ 

నీలాలు-గాజులు 

సీలాలు-వెం[టుకలు 

నీలాలు-బొగ్గులు 

సీలాలు-క స్నీరు 

నుగ్గులు-పిడక లు 

నుచ్చళ్లు-నురుగులు 

నుసుగగొట్టు-ధిక్క_రించు 

నుసుగురు.ఆటలమ్మ 

నుసులు-మెసలు 

నూక లకట్ట.-తాలుకొట్టిన వెనుక వచ్చు 

నూకలు 

నూగ్గాయలజడ.- కేశ బంధ విశేషము 

నూనుముడి.జారుముడి 

నూనె గురిగి.నూనె పిడత 

నెతాళ్ట..మత్స్య విశేషము 

నెదురు-నుదురు 

నెర్చుగుండు_క తులు సానబెట్టుణాయి 

నెర్ఫుబండ. స 

నెలకట్టు -చప్టాచేసిన నేల 

నెలతప్పు_గర్భవతియగు 

నెలవంక'.శిరోభూషణము,చం|దవంక 

నేజాలు.-బ లైములు 

నేటంగంచాతుర్యముగా 

జానపద గేయ గాథలు 

నేతిగూనలు-నేయి నింపిన కడవలు 

నైద్యం-నై వేద్యము 

నాష్ట-నా సట 

నోటిగామిడి-నోటిదురుసుతనము 

నోటి తాళాలు... మొక్కు తీర్చు 

కొనుటకై పెదవులు కలిపి 

కుట్టుకొనెడి తీగె 

నోత.నోము 

నోము దండలు-నోము నోచి కట్టుకొను 

తోరములు 

నోము దారములు.. వ 

నెకాయపి౦డి వంటలు-తొమ్మిది రక 

ముల పిండి వంటలు 

ప 

పంగటించుకొను-.కాళ్టు బార చాచుకొను 

పంచ-వసారా 

పంచవాళి.ముందు వసారా 

పంచవన్నె ముగ్గులు. అదురంగుల 

ముగ్గులు 

పంచవన్నె కూడు.దేవతకు బెట్టు 

అయిదు రంగుల అన్న ములు 

పం[టకోలలు..ఆయుధ వి శేషము 
ప-డించు.దహ నముచేయు 

పంతము.విధి నిర్ణయము 

పందల.పందిరి 

పందెరమ.- పసాదము, వడపప్పు 

పంద్యారపు బళ్లు పసాదమును తెచ్చు 

బండ్లు 

సంపు-చేతబడి 
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పంపులు ఆజ్ఞలు 

పక్క. టెంకె. పక్కటెముక 

పక్యా-బాబిన_ పక్కాగా 

ప క్కె-రలు-గుజ్జపు జీను 

పకాళించిత న్ను _చాచితన్ను 

పగడసాల-పాచికల యాట 

పగదళము..శతుసేన 
పగదాయి..శ | తువు 

పగిడి కంటి... పెడికంటి 

పచ్చవిలుని నోము..మన్మథ పూజ 

పచ్చాకు పందిళ్లు...తాటి యాకు పందిళ్లు 

పచ్చెలు-పక్షము, చెక్కులు 

పటము పందిజ్టు- షామియానాలు 

పటాణి--రౌతు 

పటాసాదన-_వ్యాయా మ విశేషము 

పట్టవియు-పట్టుదప్పు 

గలత్తలు-గాలియూదు తీ తికి 

అమర్చిన కలలు 
దితి 

eA ౬ 

కు డ్రిసి- పట్టు పావడా 

eA ఓ 

రా eg eg tg eg 
eA 

పక్టిడ-బంగారు సాగగొట్టు ఇనుప 

దిమ్మె 

పట్నము-నగరధము 
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చ EA ER వ్ 6 06 (గడ్డ AR ర్ ల flee 
స 

త 
1. అల్ట్రా 

రో గ్ర 

ట్ డకుమ్ము-పడ మొ తు 

డచ్చు-Mould, మూస 

డమటిల్డు-కొట్టుగది 

డమొతు_పడగుమ్మ 

డిగెలు-ఉమ్మి వేయు ప్యాతలు 
డినిల్లు-ఆ తగారిల్హు 

డిబ తెము-దినబ త్తెము 

లు- పడుపు డబ్బు 

డ 

ముజేయు-వండు 

కోంకణం-నూలు తోరము 

రి-శఠగోపము 

దరు-వదరు 

గెలువు-పంతము గెలుచు 

es ES లి జ es జ BA ES 

ర q లై 

ర la 

గి 

కమ్! | 

ఓ eS BS ps ల 

పప్పన్నానికి వచ్చు-వివాహ మునకు 

వచ్చు 

పముజులు..పోబీలు, మురుగులు 

పయ్యాడ చెంగు-పైట చెంగు 

పయ్యావు-మట్టిరంగుగల యావు 

పయ్య-బండి చ[కము 

పరగల దిరుగు-ఊరిబె ట వీళ్ళలో 

: తిరుగు 
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పరగతి బొందు-మరణించు 

పరటకొంగు- పెటకొంగు 

పరదక్షణ..| పదక్షిణము 

పరదీపము-ఆడుపిల్ల 

పరమాతురుడు- పరమాత్ముడు 

పర బిడ్డ--ఆడుబిడ్డ 

పర మాన-భర్మా నా 

పరయింటి బిడ్డ ఆడుబిడ్డ 

పరస్థళము చేయ...వంటచేయు 

పట్ట. తోలు 

పన్గె కట్టలు-కాలు ధాన్యము ఎక్కువ 

గాంలగల కట్టలు 

పర్య-లక్ష్యము 

పర్వ్యాఉంచు-లక్ష్య పెట్టు 

పరికట్టు-దళము, సేన 

పరికాళ దుప్పటి.వస్ర్రవి శేషము 

పరిటకొంగు.. పైటకొంగు 

పరికొంగు.. పైటకొంగు 

పరిణాన_భ రిణయందు 

పరిపుచ్చు-పాడుచేయు 

పరివార దేవతలు-అ పధాన దేవతలు 

పరుగునేల..పకగుగుదూరను 

పరుజు-క తిపిడి 

పరుల లై పోవు-పాడై ప్రోవు 

రుష_జాతర 

రుస_జాతర 

రుస వేది-దంతములకు వేయు. రంగు, 

దా సెన 

పజ్జెబాయు..బీటలుఫడు, పగులు 

ర్ 

బ్ es 

జానపద గేయ గాథలు 

(1 1 
టముగ_వ్యత్యయముగా 

డించు-క లత జెందు 

లాసీ-ఓడన కుపువా(డు 

క_వెదురు బద్దలతో అల్లిన తట్ట 

డించు-_గుడారులు వేయు 

పువ్వు-కర్ణ భూషణము 

రుగాయల.-_క ర్లభూష ణము 

రాజు పహ్తాదు(డు 

శమంద-పశువులమంద 

కోర _-బంగారుపాత 

తమకము-బంగారు మంటపము 

సిదాయి-చిన్న పిల్ల 

AK ల లి 
86 39 86 36 

EA రి RA 4 3a} 30 లొ 

ర్ి ౬౬ € 863 

రి క 

న్స మ. er అం ధు 

eA సిబాస-_పశువుల భాష 

యాడు..అసియాడు, కదులు 

వలె. పె వల్లె, శు ట్ర 

అట్ 

రి pK మ్ 
es 
ql 

pp (TY ప ౧0 ణి భో రో 
పణతి బట్టు-నమస్క_రించు 

(పతిమోతలుణ్య పతిధ్యనులు 

[పభ.-మొంక్కుులు దీర్చుటకై వెదుకు 

గడలతో ఎత్తుగా క స్రైడి 

నిర్మాణము 

(పతిమానము పట్టు... పతిజ్ఞచేయు 
పాంజీబులు-పాదాభ రణవి శేషము 

i పాంజేబులు కాజ 73 
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పాగ పద్చడం జోడు.పా గాకు, 

పచ్చడమునకు నుపయోగించు 

వస్త్రముల జోడు 

పాజుట్టు.బూజు 

పాటిలేదు..లెక ,-లేదు 

(ఆ) పాట్న-(ఆ)వంతున 

పాట్లు-పాళ ములు 

పొట్టు జేయు.-చన్నీరు వేడినీరు సమ 

పాళములుగా కలుపు 

పాడగట్ట- (తిట్ట) 
పాద కానుక_దె వమునకు మహో 

తులకు నిచ్చు కానుక 

పాదగలు.-పెకలించు 

పాదరచ్చనాలు-పాదర క్షలు 

పాదసారము..సాష్టాంగము 

పాదిచ్చు.-దారియిచ్చు, పాయయిచ్చు 

(నీరు) 

పానందిను_విసిగించు, చంపు 

పాపట బంతీలు.శిరోభూ షా వి శేషము 

పాపట బొట్టు. i 

పాపెడ-పాపిడి, సీమంతము 

పాయల మొలతాడు -కొన్ని పేటలతో 

గూడిన మొలతాడు 
పాయ యిచ్చు.-దారి యిచ్చు (నీరు) 

పార-కాపలా 

పారా చౌకీ._కాపలాకాయువారుండు 

కొట్టు 
పారాలు-కాపలాలు 

పారావాద్దు. సరిహద్దు 
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పార్వేట-ఉత్సవ విగహముల 

నూరేగించుట 

పారొద్చు- పరుగిడి వచ్చు 

పాల-పాల పిట్ట 

పాలక తల్లి... పెంపుడు తలి, పాలిచ్చి 

"పెంచిన శ్రీ 

పౌలయంబుది-క్షీర సముుదము 

పాలాడ-పి ధులు పాలు (తాగు కొమ్ము 

చెంబు, ముక్కు చెంబు 

పాలి పంతము-దాయాదుల కలహము 

వాలివారు-దాయాదులు 

పాలుమాలు..అలసత్యము వహించు 

పావడలు-పాదభూషా విశేషము 

పావడాలు..కుంచెలు, చామరములు 

పావనములు-కల్లుపా తలు 

పావలు.పావుకోష్ట 

పొవాలు.-పావుకోళ్లు 

పాసంగం-దాళా, 

పాళాలు చేయు-పాట్టుచేయు 

పాళిగాదు-పాడికాదు 

పా శె- (చెస్బోర్డు) చదరంగపుబ వ్ర 

పాశెపాచికలు-సొగటాలు 

పింజముల దండ-నూలు దండ 

పింజవాలు-ఆయుధ విశేషము 

పిక్క_బెదురు.భయము 

పిచ్చమాని కె..కొలత తకు్కు-వ మాని కె 

పిచ్చె.- పెచ్చు 

పిడత -చిన్న కుండ, ముంత 

పిడి కోలలు-ఆయుధ విశేషము 
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పీడిసలు-పిడచలు 

పితురు.కొండెము, చాడీ 

పిన్నమాడలు-చిన్న మాడలు 

పిలనుగొయ్య-పి క్ల లన (గోవి 

ల గెటిక -చిన్ని గిట్ట 

డెక్కలు-పి ల గిట్టలు 

లి ఎనుకలు-ఆయుధ విశేషము 

పీల్లెండ్డు_పిల్లేండ్లు, పాదాంగుళ్యా 

భరణము 

పి 

పి 

పిరకాసులు-పావుకాసులు 

పిలుపు చేయు- పిలుచు 

పిసికిళ్టు..ఊచ బి య్యము 

పీటకపు శ కులు-మూలాధిష్టాన 

శ కులు 

పు 

పుజం-ప తి ఒడికిన నూలు 

పుంటు-అంట(గుట్టు 

పుండు రోగము-గజ్జి 

ఆర పుక్కిట విడెము.తమ్మ 

పుటక బావిలీలు-కర్ణ భూషా 

విశేషణము 

పుటికె..చిన్న గంప 

పుట్టుకోట-కోటగోడలకు తాపిన మట్టి 
దిమ్మ 

పల్ల జడలు-పుట్టు టుక తో గట్టిన జడలు 

నిల్లు...పుట్టిల్లు 
బెండ్లు -| కీడావి శేషము 

జడలు--పుట్టు టుకతో పెరిగిన జడలు ఈ ఈ ఈ (6 ef 989 88 85 

జానపద గేయ గాథలు 

పుట్నాలు- వేయించిన సెనగపప్పు 

పు శికిరింత..పు లకరింత 

పుణ్యపుసీరాడు-అగ్ని యందు దూకు 

పు తడికమ్మి వీరెలు-జరీయంచు చీరెలు 

పునుకు-సం|[గహించు 

పురాండం-పురాణము 

పురచడు.పుడి సెడు 

పురుయోది బాపడు-పురోహితుడు 

పులకాపు చేయ.-ఇ తడి వి|గహము 

లను తోము 

పులియంబు-ఆయుధ విశేషము 

పులిగోరు గొల్రైన-గుడారము 

పులిగోరు పతకం-హార విశేషము 

పులి రక్తము.-ర క్రము వితిగి సీరుగా 

కారు దవము 

పుల్చనీళ్ళ బాన-పళువులు నీరు (తాగెడి 

తొటి 

ల్పరి.పశువులు మేయు గడ్జిపె ల 

వసూలు చేయు పన్ను 

లసి బ్రసిలగొట్టు-ఆలసట చెందించు 

శత లావు_కపిల గోవు 

పుల్లెద్దు.కపిల వృషభము 

పూజుకొను.పూబించు 

పూటకము--పూనక ము, శివము 

€& 

క 

గి 



పద సమూహము 

పూల్ చందిరపు బొట్టు_సింధూరపు 

బొట్టు 
పూదించు-హూజించు 

పూదిచ్చు--పూజించు 

పూయు.అఆలుకు 

పూలసానలు-పూవులతట్ట 

'పెంచులు-- పెచ్చికలు, పెతోళ్ల 

పెంటి పుట్టుబడి.-ప్రీ జన్మము 

పెండ్లి యాపకములు-వివాహ పయ 

త్నములు 

పెక్కి_రి- పెచ్చు, పె తోలు 

పెచ్చు- పెక్కారి 

పెడ పక్క. 

'పెడవాతలు-|పక్కావాతలు 

పెడాకులు.-విడాకులు 

పెద్ద పొల్పు-కుప్ప నూర్చిన వెనుక 

మాదిగవానికిచ్చు ధాన్యము 
పెద్ద మనీషి_-ముదుసలి 

పెనిమిటి-భ ర 

సెయి-శదీర ము 

'పెయిరాయు-నలుగు బెట్టు 

పెరికలు-కోమట్ట యొక్క గోనెసంచులు 

పెరిగిపోవు.తగు 

పేగు దడుచు-కడుపు నిండు 

పేకెత్తు..పేడువారు 

పేడెత్తు-పేటులువారు 

పేరెమువారు-పరుగెత్తు 

ఎబష్కుబ్టా- ఖడ్గ విశేషము 

పెట వేళ_ మధ్యాహ్నము 
ఖా 

శ 
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మెడి కంచులవారు_కంచుకులు 

చెడి కట్టి. పెడి కంటి 

మెడి బత్తులవారు-కంచుకులు 

శునములు_[పయాణము 

చుబారదివుచు-దిగదుడుచు 

_పెర-కాపలా 

_పెలం- పదిలము, జాాగత 

పొంటి-పక్కన 

పొంతనాలు-|గహమై, త్రీ 

పొందుపట్టు _ఉనికిపట్టు 

పొక్కి. లి-పొయ్యిగడ్డ 

పొగడ పూగద్దె-ఆ సన విశేషము 

పొట్టకావరము-పొగరు 

పొట్టకొవ్వు-పొగరు 

పొట్ట జీతం=కూలికి మారుగా అన్నము 

నకు మాతమే యొప్పుదల 

పొటుకు బట్టు-కారు, (ఇల్లు) 

పొడ యెండ-తీ్కీవతలేని యొండ 

పొడ పురుగు-పొడల పాము 

పొడుగారు_రూపుచెడు; నశించు 

పొత్తుల వ్యవసాయం- ఉమ్మడి సేద్యము 

పొ త్రెపు నేజాలు-పొదికో లలు 

పా త్రెము-అమ్ముల పొది 

పొదలిక కదలిక 

పొదికోల-బాణము 

పొదిగిలి-సందిలి 

పొదుగబట్టు-కావలించుకొను 

బాన=నుదురు 

పొన్న వెంబడి, [పక్కున 
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పొన్నండి-పొండు 

పొరక సీపిరి క ట్ర 

పొరలు-దొర్హు 

హౌరబడు-బోర బడు 
cఎ Cc 

హొలకంపులు-నీచు వాసన 

హొలిజలు-చేని యందు బల్యన్న మును 
న్ు 

జలు 
రా 

పొలి బెట్టు..బలిచేయు 

పోకలాటలు... కీడా విశేషము 

పోకళ్లు.నడతలు 

పోగుదలుపు-గడియగల తలుపు 

పోలుగంట్లు -పొడువగా నేర్పడిన 

గాయములు 

అలుకు 

పోతుగాలి.మగపొలకువ 

పోతుటోనము.దున్న పోతు నాహారముగా 

నిచ్చుట 

పోబిడి- జాడ 

పోవిడి తీయు-జాడలు తీయు 

పోబుచ్చు-వెడలనడచు 

పోర్చలము.సెన్యము 

పోరి-పిల 
ష్ ఈ 

పోరుబడి...పోట్లాట 

పోలాస-రేణుక్క మాత 

పోలిమి..పోలిక 

పోలుదారము-నాగవల్లిలో నాలుగు 

కుండలను కలిపి కట్టు దారము 

పౌఢ యగు-ర జస్వలయగు 

బ 

బంగాకు-గంజాయి 

బంగారు జరీబుశల్లా-జరీవల్లైవాటు 

బంగారు టంగీ-జరీ యంగీ 

బంగారు పరుజులు-బంగారుమురుగులు 

బండారు- పసుపు 

బండి గిరిగింజ-బండి గురివెంద 

బండిసి జ్లు-సిడి మానునకు వేలుచు 

బండి పె గుడిచుట్టును దిరుగుట 

బండ్డు గొట్టు-బండ్డు తోలు 

బండ్లు రొప్పు-బండ్డు గొట్టు 

బంతి తోలు-కుప్పను నూరుచుటకై 

బంతి పాకము.-పం క్రి భోజనము 

బంతి సపేర్పు-బంతిపూల దండలు 

బంతి భోంచే యు_పం క్రిన భుజించు 

బంతులు డిరుగు-కుప్పనూరుచుటకై 

యెడ్డు దిరుగు 

బందన చేయు-కట్టడి చేయు 

బంధక ౦ఒచెంి 

బగిసి మాలి-సిగ్గుమాలి 

బచ్చెన పెబ్టెలు-రంగులు వేసిన పెట్టెలు 

బజారు కుల్లయిడుదు-ఊ రేగించు 

బడికి వేసిననోరు-గారకట్టిన నోరు 

బడితె. పెద్ద క జ్జ 



బత్యాలు- జీతము 

బ తి ఖర్చు-దిన వెచ్చము 

బ తీసులు-చక్కెర పాకపు బిళ్ళలు 

బద్దించు- చీల్చు 

బద్దీగుండ్హు.-గుండుగొట్టు సాధనములు 

బన్నసరము-హార విశేషము 

బరకాస్తు చేయు-విమర్శించు 

బరసా- భరోసా 

బరగ్రాతు-రాబడి, అభివృద్ధి 

బర్పటించు-విసురు 

బరిమొగము._ బోడి మొగము 
బొట్టు లేని మొగము 

బరి క త్తి- పెద్ద కత్తి 

బరులు- (పక్కలు 

బలసకూర - బలుసాకు 

బల్హకట్టు-రంగస్థలము, వేదికలు 

బల్లక ట్టు-కాలువదాటించు బల్ల 

బల్టాని పెట్టైలు-ధాన్యమును మోసికొని 

పోవు బర్ట్జులు 

బవినీండ్లు-భవనీలు 

బవిరి రేకలు-కర్ణ భూషణములు 

బహిరి-పండితుడు, చదువుకున్నవాడు 

బహిశ్ళ్శంక- బహిర్భూమి కేగుట 

బహురాలు-బాహ్యురాలు 

జాష-పాదుషా 

బాండవ- భాండము 

బాండవ దూర మగు-_ముట్టగు 

భాష-పాదుషా 

బాకీసాకీ- అప్పు సప్పు 

బాక్షా-పామషా 

46కి 

బాక్ష వు-పాదుషా 

బాగరోడు_గుజ్జపువాండు 

బాజీ బందులు -దండకడి యములు 

బాజు బంతులు- కన 

కూజు బందులు = i 

బాజు బాజు.[పక్క. (పక్కన 

బాట్టు- తూనిక రాళ్ళు 

బాణ-పా|త 

బాణపు రెప్ప-బాణము వెనుక కుం 

యోాక 

బాణా క చె. పెద కట 
రు © వ! 

బారకాసు-లష్కరు, సెన్యముయొక్క_ 

విడిది 

బారచాపలు-బంతి చాపలు 

బారా-(బడా) (శేష్టమగు, పెద్దదియగు 

బారా కోడి. శేష్టమగు కోడి 

దారా గుజ్జము-_మంచి గుజ్బ్జిము 

బారాహ జారి. శేష్టమగు గుజ్జము 

బారిగోల.-పెద్దకోల 

బారిగుండము... పెద్దగుండము 

బాలగోలు-పి ల్లలఘోష 

బాలీసు నేలమీద పజచిన మె తని 

పలుపు 

బావలీలు-క ర భూషణములు 

బాసండ్ల్డు-ప్మాతలు 

బాసప తము_ఖడారునామా 

బాస పమాణాలు.! పమాణాలు 

జబాసింగం-భాషిక ములు 

దాషికలు-భాషికమ లు 



464 జానపద గేయ గాథలు 

విక్కిరించి చూచు-గుడ్డప్పగించి చూచు బెరికిగానుండు._పి టేకి పడు 

బిగాలు..భూమికొలత 

బిగిలి తలాబాలు-హ స్తభూషా 

విశేషము 

వీఛాణా.బస 

బియ్యంబేడలు-బియ్యం పప్పు 

బిరుదు జల్లులు.-బిరుదు కుంచెలు 

బిరుదులు గట్టు-వీరచిహ్న ములను 

ధరించు 

బిల్హ మెట్టసావడి..గుం[డని యాకార 
ముతో గట్టిన మెట్టుగల చావడి 

బిషాతు-అర్హత, అధికారము 

బిసల్ మంచము.మరమంచము 

బుక్క-నోరు పెడు నంత 

యా హారము 

బుక ్క- బెట్టు. మింగు 

బుగడలు..కర్ణాభరణ వి శేషము 

బుగులుపడు-భయముచె౨దు 

బుటీదారుపాగా_జరీపాగా 

బుడ్డనూనె- వేరు సెనగనూనె 

బుడ్డి చెంబు.-చిన్న చెంబు 

బులాకు-నాసాభ రణము 

బులుసాశాలువ- ఉన్ని కంబళశము 

బుసల్లాడు.-కస్సుమను 

బూరటించు.ఊదు 

బూరలు .-వాద్యవి శేషము 

బూరు..బొచ్చు 

బూర్ముకిములు...గొజ్జైలు 

బెత్తు-బె తము 

బళము-బిలము 

బేగరోడు-గుజ్ఞ పువా(డు 

బేగి-శీ ఘము 

బేగిరావులు...గుజ్జము మీద సాగు 

అంచె టపాలు 

బేట్_.సముఖము 

బేడలు-పప్పులు 

బేసరి- నాసాభరణము 

బేసారము- గురువారము 

బై రి-కుక్క. 

బె లెట్లు- బయలుదేరు 

టబొండుగలు-లోపల డొల్పగానున్న 

చెట్టు మొద్దులు 

బొంద పెట్టు-సమాధిచేయు 

బొండిలీ-పావడ 

బొౌక్క_లు-ఎముకలు 

బొక్క బెట్టు-సం గహించు 

బొక్కి.స బండారు-భోషాణము 
బొక్కి సాలు... పెక్టైలు 

బొగడ క మ్మలు-కర్ణభూషావి శేషము 

బొగ్గ-టొబ్బ 

బొగుడలు- నిందలు 

బొచ్చె-రొమ్ము 

బొట్టుపోగు-వడంబము 

బొడిగెలు-నిందలు 

బొడ్డుగంట-మధ్యనాలుకగల గంట 

బొ డ్డుముంత -చిన్న ముంత 

బొడ్డురాయి -ఊరిమధ్య పాతినణాయి 
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బొడ్డువ- అంబలి 

బొ డైలు--కుప్పలు, మెట్లు 

బొమిడికము-శిరో వేష్టనము 

బొమ్మంచు చీరె-అద్దిన యంచులు 

గల చీర 

బొమ్మగట్టు-వాహనముల కాళ్ళకు 

శ|తువుల (ప్రతిమలను కట్టు 

బొమ్మల పెండెరము-శ తువుల 

బొమ్మలు చెక్కిన యందె 

టొయ్యారము-- పెద్ద గుంట 

బొరుగాలు.పక్క_నున్న కాలు 

బొల్లు-చర్మవ్యాధి 

బోకులు- ఆంట్రగిన్నెలు 

బోగట్ట-సమాచారము 

బోడసరపు చీర-వస్త విశేషము 

టోనగ _తెలు-వంటలక ,._లు 

బోనగావిళ్లు--బోనపు పెద్టిలను 

మోయు కావజ్లు 

బోనము- అమ్మవారికిచ్చునై వేద్యము 

టోనాలు- క 

బోర-తొమ్ము 
బోర్హపడు.-పొర్హబడు 

బోలీలు-బోలెలు. బోకులు 

_బష్టుగుడ్డలు-మురికి గుడ్డలు 

(బహ్మారుండముం్కబ హ్మారణ్యము 

భ 

భగ్గము .. భగ్నము 

భగ్గుండ = బుక్కా 

30) 
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క సర 
భత్యాలు  జీతములు 

ఖభదగిరి యీటెలు - ఆయుధ 

విశేషము 

భవనీలు _ బై సీండు, బై ండ్డవారు 

ఎల్టమ్మ పూజారులు 

భవిష్యమి - శ కి, సత్తా 

భరాయించు - నిండు 

భరిగా ఆ పూ రిగా 

భస్వాంగము - విభూతి 

[భమపారు .. మనసుపోవు 

థీతు .. భయము 
భీష .. భయము 

భూచ[క గొడుగులు _ బిరుదు 

గొడుగులు 

భూతరాట్క_ంబము - యుద్ధభూమి 

యందు పాతిన సంభము 

భూమిలో జాగ యిప్పించు _ సహ 

గమనమున కనుజ్ఞయిచ్చు 

భూస్థాపన చేయు _ సమాధిచేయు 

భేరీలు  నగారాలు 

భెరవక తులు - రెండువైపుల పదును 

గల పెద్ద కతులు 

భైరవ ఖడ్గము - భైరవ కత్తి 

భె నీడు _ భవనిడు 

మ 

మంగళ సూతపు బొందు - తాళి 

మంగళము చేయు - నాశనము చేయ 
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మంచ మిల్లు స్ట పడక టిల్లు 

మండి వేయి - పద్మాసనము వేయు 

మందపాలకులు . పశువుల కాపరులు 

మంద పొడుచు - మంద మెక తివచ్చు 

మందలించు - విచారించు, సమాచార 

[(గహణము చేయు 

మంది = (పజ, గుంపు 

మంది మెళము _- మండె మేలము, 

ఎగతాళి 

మందు పెక్టైలు - తుపాకి మందు 

నింపిన పెట్టెలు 

మందుల గాడి . తుపాకి మందు కూరిన 

నేల చీలిక 

మక్క. రోగము _ రోగ విశేషము 

మగ కాసె - గోచి 

మగ పాడి . న్యాయము 

మగబాల - మగపిల్లవాడు 

మగ్గు స గొడ్డు కొవ్వు 

మచ్చు జల్లు - మచ్చుమందు జల్లు 

మచ్చుమందు _ మెదు 

మచ్చె .. మంచె 

మజీక్ ము-మజ్జిగ 

మట్టి మల్చాడు-నాళనము చేయు 

మ్దైదు- పొడల యెద్దు 

మర్చైల-మ ప్రై 

మ టైలు-పాదాంగుళ్యాభరణములు 

మడజీర_ఉతికిన వస్త్రము 

మడత కొట్టు. మొక్క పోగొట్టు 

నున క్లూ సంప్ర 

మడ ముదిప్పని వసాదు-పి తికి శన 

లని Se 

మడికట్ట -పొలముగట్టు 

మడిగిపోవు- మొక ,. బోవు 
మడిగె-కొట్టు, గది 

మతలబు- ఉద్దేశ్యము 

మత్స్యాల బందరు-బందరు, చేపలు 

పట్టు రేవు 

మదము-క ల్లు 

మద్దికాయలు-కర్ణ్ల భూషా విశేషము 

మద్దెరంగం-నాలుగు వైపుల గదులు 

గలిగి మధ్యనున్న కప్పులేని 

మండువా 

మభుసుర..వ ధువు 
మధ? af గం-మద్దై* sr 

మనిషి SES Tn DE 

మనువు గడుపు. బం ఎకు 
మన్ను చేయు- నుాధే బయ 

మనేద- దంగ 

మనో, గాసము. మనోది ర్తి 

మమ్మేరు పర్యతం...మహా మేరు 

పర్వతము 

మరకట్టు. సంభనము 

మర్ల గొట్టు... తిప్పికొట్టు 

మర్జి-దయ 

మర మందులు_నుననును [దిప్తు 

మందులు 

మరు పెరడ మరుగు దొడ్డి 
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మరువ్వు..కవచము 

మర్దు మాతంగి ఆకులు. మనుష 59 

నాక ర్షించు కూషధము 

మర్ష వాటు-తిరుగుబాటు 

మల వేది.మలబద్దము 

మల్పబడ్డ ఎదురు తిరిగిన 

మల్హాడు.-తిరుగు 

మలిగె దావులు.-అంగళ్టు దీర్చుస్థలములు 

మలుపుకొను.కాపాడుకొను, పాలించు 

మల్లె చన్నాలు-ధాన్య వి శేషము 

మల్లెలు-పురుగులు 

మష్టు పురిటి కందు విడిచిన మెల 

మసులాడు-తిరుగు, కదులు 

మసు-ఎక్కుువ, చాలినంత 

మహారాజభోగములు-ధాన్యవి శేషము 

మాఖూబుచే యు._ఆపి వేయు 

మాజనం-మతు పదార్ధము 

మాడకాక _మాడుపోటు 

మాడు పీట-మాడు పట్టు 

మాతర టై-మాలవాడ 

మాతవాడ..మాలపల్లై 

మాద్దిమంట- పెద్ద మంట 

మాంధాళి చీర-_వస్ర్రు విశేషము 

మానుషం-పౌరుషము 

మాపి టికి- సాయం|తము 

మాసేసి పోవు -చెడగొట్టు, మాపు. 

మాయలమల్లి.వంచకురాలు 

మాలగాలి-మాలవాని పొలకువ 

మాలమంటం-సన్నని మంట 

మాలిమి యగు. తెలియు, చనువగు 

మాలు-ఇల్లు 

మావ్తీలు-వీర భటుబు 

మాళిగ_కొట్టుగది 

మిట్టనొసలు-_ఎత్తుగా నుండు నుదుదడు 

మిలాక తు-కలయిక 

మిల్లిలు-చిన్న చెంబులు 
య 

ముంంగరం-ఇంటి చూరు 

ముంగామురుగులు _.గాజులకు 

ముందు పెట్టుకొనెడి మురుగులు 

ముంగాది మోము-అంద మైన మోము 

ముంగు ముక్కె_రలు-|శేష్టమగు నాసా 
భూషణము 

ముంచుడు గొ బ-నీరు ముంచుకొను 

కాడ చెంబు 

ముంబిదు..ముఖిడు, చికాకు 
య రూ 

ముండ కోక_ముండ చీర 

ముండ, గాసం-విధవకిచ్చు మనోవర్తి 
ముండ చీర -విధవకు పుట్టినింటి 

వారిచ్చు మొదటి చీర 
ముంత+_మట్టి పీడత 

ముంత సరిగె చీర_వస్ర విశేషము 

ముక్క_మ్మి కుంతము-మూడంచుల 

బర ము 
ంం 

ముక్కి_డి లేపు _ఆంటువ్యాగులు వ్యాపిం 

ప౭జేయు 

ముక్కు-డే టేకులు-మత్స్య విశేషము 
ముక్కెర .నాసాభర ణము 

ముఖక వళికలు-ముఖ చిహ్నములు 
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ముఖదిరుదులు-ముఖమునకు గట్టు 

బిరుదు పట్టములు 

మ.ఖమరుగు_గుజ్జుము ముఖమునకు 

దగుల్బు పట్టా 

ముగత_ముగ్గ, ముగుద 

ముగతాడు.. ముక్కు తాడు 

ముచ్చములుగు-ముడుచుకొను 

ముచ్చిలిజాబు-దొంగజాబు 

ముచ్చిలిపడు _దొంగిలింప (బడు 

ముచ్చెలవారు..చెప్పులుకుట్టువారు 

ముటపాలు-ముట్టుబాలు 

ముట్టు టోనములు.-అంటుబడ్డ నె వేద్యము 

ముడికాలలు_టోలీలు, దమ్మిడీలో 

సగము విలువకల నాణెములు 

ముడి బొమలు.కోపసూచకములగు 

కనుబొమలు 

ముడిరేకు-ముతుక గుడ్డ 

ముడు కులు_మో చేతులు 

ముతారాసుబలము-ము తరాసి వారిచే 

చేరిన సేన 

ముళత్తుం-మూడు తూములు 

ము తెపునత్తు-నాసా భర ణము 

ముదురు-ఏరు, సం[గహించు 

ముదిలించి కొట్టు -విసరికొట్టు 

ముద్దకొలిమి-ఇనుమును కజిగించు 

కొలిమి 

ముగ్గరించు-ము[ ద వేయు 

న. సమా యునుఎరోగ విశేషము, 

వాతరోగము 

జొనపద గేయ గాథలు 

ముదగడలు-దేవతాచిహ్న ములు 

ధరించిన గడలు 

ముదతాళాలు-Seal౭d Locks 

మునికొంగు-ముంగొంగు 

మునిదళ ము_ముందున్న నిన్యపు 

వరుస 

మునిదొడ్డి.ముందు దొడ్డి 

మునుమిడి.ముందుగా 

మునుము-మెద , ఒకొ్యాక్క కూలివాడు 

పె రుకోత కేర్పుఅచుకొన్న వరుస 

ముమ్మట్లు..మూడు మాట్లు 

మురిడీ గొలుసు-హ సభూమా 

విశేషము 

మురుగులు కంక ణముబు 

మురుగు..ముటిీకి 

ములకాలికజ్ట..ములుకోం 

ముసాబరు-?ిబిర షు 

ముసాదు..అలంకార వము 

మూగతీట-చర్మలోగ LAY EVA 

మూడు కొయ్యలవాడ- మూడు 

కొయ్యలు చేర్చి రూపొందించిన 

యోడ 

మూతి కుందలు పెట్టు_మూతీ పొడుచు 

మూనాళ్ళ కంచు-పసిగందు 

మెండెము.మేడెము 

మెచ్చులిచ్చు-కోరికలు దీర్చు, 

కానుక లిచ్చు 

మెట్టియలు-_మెష్టెలు 
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మెట్టు...చెప్పు 

టు ల థ్ 

మెదుదు _ మెదడు 

మెరవడి .. ఊరేగింపు 

మెరవణి - ఊరేగింపు 

మెరుకణితి _ పెద్ద కంతి 

మెరుగు దిప్పు - ఊ రేగించు 

మెరువడి .. ఊరేగింపు 

మెలిగిపోవు - (దీపము) ఆరిపోవు 

మెల్లెలు - సన్న చువ్వలు 

మకకట్టు - మేక మెదడుతో చేయు 

వైద్యము 

మేజెక్కు - సభచేయు, కొలువుదీర్చు 

మేటీలు - వందనములు 

మేనాలు . పల్లకీలు 

పు (పశువుల) మేత 

మేరగాదు . పాడిగాదు 

మేరదప్పు జ హద్దు మీరు 

మేరతో వచ్చు - హద్దు మీరకుండు 

మెజూరుకొంగు = చెటకొంగు 

మెదు .- చొక్కు-పొడి, మైకము 

మైదెం - మైనము 

మెల పొంగు _ మొదటి పొంగు 

మైల వేషము = గ్రామ వెషము 

మైలావు బూడిద రంగుగల ఆవు 

మెైసాకి - గుగ్గిలము 

మొకాన . దిక్కున, వైపున 

మొగదూలం - పెద్ద దూలము 
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మొగబంటులు - ఎలగోలు దళము 

మొగమంటపం - మొగసాల, 

తలవాకిలి నుండు చావడి 

మొగమిచ్చు - దర్శన మిచ్చు 

మొగసావళ్ల . మొగసాలలు, ముఖ 

మంటపములు 

మొగిలి ._ మేఘము 

మొగులు . మేఘము 

మొగ్గు = సుముఖమగు 

మొర చేయు - మొజవెట్టు 

మొలదారం = మొలతాడు 

మొలనూలు - మొలతాడు 

మొల్లమి కడవలు - లెక్కకు మిక్కిలి 

కుండలు 

మొహర్హాలు - చెప్పులు 

మొకాలి ర్ఫుల్సి .. మోకాలి చిప్పలకు 

తగుల్చు కవచము 

మోకాసు గామములు _ తక్కువ పన్ను 

పద్ధతి పె ద_తము చేసిన యూళ్లు 

మోకాసుదార్డు _ మోకాసు [గామముల 

య ధికారులు 

మర్జి దయ, కృప 

మోటగొట్టు . మోటదోలు 

మోటుపోవు .. మొక్కపోవు, కంకులు 

కోయగా మిగిలిన యూదలు, 

మోటుపోయిన యూచలు, 

మోడీ - కట్టుబోతుల విద్య 

మోడెము - మబ్బు 
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మోదలించః - మూదలించు, అధి 

కారము నెజపు 

మోర చిక)_ము . (పశువుల) మూతికి 

తగుల్చు సంచి 

మోర్డాయు = మొహర్ణాలు 

మోరీ _ తూము 

మోరీలు - మొహరీలు 

మోరుంగరము - ము, దిక 

మోరు _. ముద 

మోవాకు - లేత తాటియాకు 

మోసాల - మొగసాల 

య 

యవసం - వ్యవసాయము 

యత్నం జేయు _ _పర్వత్నించు 

యత్నం బెట్టు - మోసముచేయ 

యాకట మనిషి _ గర్భవతి 

యాపబచీరెలవారు - దేవీ పరివారములో 

నొకరు 

యాదివచ్చు . గు ర్తుకువచ్చు 

యాలాలు - పందిళ్లు 

యాష్ట - విసుగు, చిరాకు 

ర 

రంగము పెట్టించు - నిర్జీత సమయ 

మున అమ్మవారు పూనిన వానిచే 

గ ద్దెజెప్పించు 

రంగమెక్కు.  పూనకము వచ్చిన 

వాడు ఊది భవిష్య మును జెప్పు 

రంగవల్లి a (ముగ్గ 

రంగించు - ధంగరించు, అరగదీయు 

జానపద గేయ గాథలు 

రంజకం పొగ - తుపాకిమందు పొగ 

రండోళ్టు ఆ పెద్ద డోళ్ళు 

రంతుకాడు - అజమాయిషీ చేయువాడు 

రంతులాడు - అధికారము నెజపు 

రంతులు చేయు - అటచు 

రంది - యావ 

రంపమారి - పోట్లాటలకు దిగువాండు 

రంప - పోట్లాట 

రుండులు = చర్మవాద్య వి శేషము 

రొండగాజులు - ముండ గాజులు 

రొండి _ నడుము 

రొండు _ రెండు 

రకం = పన్ను 

ర క్రమండలం - రక్తపు మడుగు 

రచకుడు.రచయిత 

రచ్చలవ్యారి-రచ్చ కూటము 

రచ్చవచ్చు-తగవులు వచ్చు 

రచ్చసభ-న్యాయ విచారణచేయు సభ 

రజా- సెలవు 

రట్టాడు- తిట్టు 

రణగుబులు-యుద్ధ భీతి 

రణగొల్చు-రణధ్యని 

రణతమక ము-యుద్ధము జరుగు 

[పదేశమున గట్టిన మంటపము 

రణబలి.యుద్ధమున మరణించుట 

రణభేరి-యుద్ధసమ యమున 
[మోగించు భేరీ 

రణ_సంభ ము-యుద్ధ భూమియందు 

పాతు ధ్యజ _స్థంభము 



పద సమూవాము 

రణాసురియ... పెద్ద కత్తి 

రతి-ముగ్గు 

రత్న సరులు-ధాన్య విశేషము 
రన్నండి-రండు 

రద్ది-చప్పుడు 
రవగాలి..పి శ్రుగాలి 

రవధూళి-సన్నని ధూళి 

రవద్ధూళి-ర వద్ధాడి, గయ్యాశళితనము 

రవశాలు-సన్నని శాలువ 

రవిక పీట_రవిక ముడి 

రవ్య...కొంచెము 

ర సటద్దము-పాదరసపు పూతగల 

అద్దములు 

రస పిచ్చి-మద పిచ్చి 

రస బవిరెలు-కర్ణభూషా విశేషము 
రసవట్లు..భోజన పదార్థములు 

రసిక.రసి, చీము 

రస్తు... సెన్య మునకు నియమింపబడిన 

యాహార పదార్థములు 

రాక ట-వచ్చుట 

రాకట్టు-రాకలు, వచ్చుటలు 

రాకిడి-రాగిడి 

రాగడిల్లు-గయ్యాళితనము చూపు ' 

రాగిడి.రావిడి 

రాగోల..ఆయుధ విశేషము 

రాచపోకలు-నాజబీవిత విధానము 

రాచరణము-రాచశగురుపు 

రాచరావులు-రా.ః.౨ తీర్చెడి సభ 

రాజన్న ము-రాజ వనముల నన్న ము 
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రాజసరులు ధాన్య విశేషము 

రాజ్యం-మెర , [ప్రదేశము 

రాణువఎ సేన 

రాతికోట-రాళ్ళతో గట్టిన కోట 

రాతి పెట్టు-రాళ్ళ దెబ్బలు 

రామాటులు-రాతి మాటులు 

రామేడలు-రాజులుండు మేడలు 

రాయగయ్యా?ి.గంపగయ్యా? 

రాయదళము-రాజదళ ము 

రాయబండరము-రాజకోశము 

రాయబలము-రాచబలము 

రాయిడి.జఒరిపిడి 

రాళ్ళవడిశాల-వడి సెల 

రావణ ఏణె-వాద్య విశేషము 

రావిడీ..కేశభూషణము, రాకిడి 

రావిరేక_. ,, 

రాసి అడుగు-రాసికి [కింది భాగమున 

నున్న ధాన్యము 

రాహు..జంపం 

రుత్త-రిత్ర 

రుదపురుగు-ఆరు దపురుగు 

రుదవీణె-వాద్య విశేషము 

రుమాల-ద స్తీ, తలగుడ్డ 

రూపొకారం.ఆఅకారము 

రెడ్డణికం-ఊరి పె తనదారీతనము 

రెడ్డి-ఊరి పె తనదారుడు 

రెడిగం-బాసి న పట్టు 

రెడ్డితనం-ఊరి పె తందనము 

రెడ్డిసాని-రెడ్డి భార్య 
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రెయ్య-రొయ్య 

రేక -లేఖ 

రేకు-వస్త్రము 
రేచు-రేచు కుక్క 

రేలపూగద్దె-ఆసన విశేషము 

'రేవంతు బయశళ్టు- ఊరిబయ టి బయళ్లు 

రేవాడు- స్నా నమాడు 

రేవులు.-దిక్కులు, (పక్కలు 

రైక కనుం-ఓక అవికెకు చాలునంత 

కొలత గల గుడ్డ 

రొప్పు_తోలు 

రొమ్ము చిహ్నలు. స్తన పల్క_లము 

Brasseries 

రొమ్ము తప్పెట్లు మోగించువా(డు 

ఉమ్ము కాన్నుకొని వాయించు 

అలర 
రోకులు-దిక్కులు 

రోట్టు-నోట్టు 

రోయనాడు-వదిలి పెట్టు 

ల 

లంకణాలు..అ భోజనము 

లంకె బిందెలు-కజుకుల బిందెలు 

లంద-తోలు గూన 

లకోటచేయు.అతికించు, ముద వేయు 

లక్క_టవ్వారి..లక్కయిల్లు 

లకా గ్రాకు-క ర్లాభర ణము 

లక్ష్మీవిలాసము.-పందిరి మంచము 

లగువు-పరుగు 

జానపద గేయ గాథలు 

లగువులు చిక్కు = పరుగెత్తు 

లగె త్తు-.పరుగె తు 

లగ్గము.-వివాహము 

లష గ్రాగు-దండు 

లాగిడి_లాపా దె, మత్తు 

లాయము-ఆశ్వళాల 

లావుసతువ.శ కి 

లూటు-దోపిడి 

లూనులు-మైక ము 

లెస్స.-ఆధిక ము 

లేబట్టు-లేవనె తు 

లేమిడి..లేకుండుట 

లేవడి-దరి|దము 

లొట్టి-చిన్న ముంత 

లోక వాడుక -జనవాడుక 

లోకళశకాంభవి..లోకర క్షకురాలు, 

లోకమాత 

లోవిష్ట.లొగిళ్లు 
లో వె నం-లోగుట్టు 

వ 

వంకదౌొడలు...రోగ విశేషము 

వంక సొంగ-హుక్కా 

వంకిణి_క త్తి 

వంకిళ్ట నాటు-క తులు నాటు 

వంచెలు-_-మళూ చికము 

వంటుక వంతు 

వంటపాకము- పచ నమ్ము 



పద సమూహము 

వంటమాలు-వంటగది 

వక్క-పొద్దు.ఉపవాసము 

వకాాాకు 'పెట్టు-తాంబూలమిచ్చు, 

సేరంటముచేయు 

వజ్జర- వసారా 

వ జదొండ పురుగు.క్రిమి విశేషము 
వ|జాంగి-కవచ ఘు 

వ|జీలు--వీరులు 

వటారు-బస 

వట్టి గద్దనలు.-ఘర్షణలు, గద్దింపులు 

వట్టిచేపలు-ఎండు చేపలు 

వట్టి తునక లు-ఎండు మాంసము, 

ఉప్పంచలు 

వఠారు-బస 

వడకొను-బెట్టగొట్టు 

వడచు-కారు 

వడవేయు. తిప్పు 

వడశాల-వడి సెల 

వడి సెల-రాళ్టువిసు ధు సాధనము 

వడ్జెబండ్లు-_శకట విశేషము 

వడ్యాణము-క టిబంధము 

వ త్రగిల్బు-ఒరుగు 

వ త్తులతాళ్లు.మందుజాటి, జానకి తాళ్లు 

వద్దు...బొద్దు, లావు 

వనగండ్డు-వడగళ్ళు 

వనాంయతాలు.అడవులు 

వన్నెల పటము.చి, తవర్ణ వస్త్రము 

వప్పనబెట్టు-ఒప్పగించు 

నయిరుగా-తీరుగా 
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వరం.-చెలువుక ట్ట 

వరంపొంటి.చెజువు కట్ట వెంబడి 

వరద గల్పు-నాశనముచేయు 

వరదోలు...తోలు, వారు 

వరవుచేయు-సమకూర్చు 

వరసలు-సారెలు, కానుకలు 

వర్ణ చాప-బంతి చాప 

వరి వెంట్టు-వరిగ డ్జిచుట్టు 

వరెలు-బీటలు, నె్టులు 

వర్ధిజాబులు...అంచెల పై నేగు జాబులు 

వర్థిరాజులు.వరుసగా జనించిన 

సోదర రాజులు 

వర్దు.వదరు, వాగు 

వరుపు-వామము 

వరుసలు-సారెలు 

వరద నము-మొండిత నము 

వలదిరుగు.. పదవ్షీణముచేయు 

వలపక్షము_పక్ష్షపాతము 

వలపలోడిని_కుడి వేవుననున్న వానిని 

వలపోయు..దుఃఖించు 

వవ్యారి-ఎకు_వ 

వశకట్టు-వళము 

వసరాపాతర-కత్తుల పాతర 

వసి గొయ్య-కజ్జ మేకలు 

వ సరము-వస్తుము 

వ్యసనపడు.-చింతించు 

వాకట్టు-మాట్టాడ కుండ చేయు 

వాకాలు-భ విష్యత్తును చెప్పు మాటలు 
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వాడ-ఓడ, నావ 

వారు-తోలు 

వాతప్పు-మాటలవలన దోషము 

వాయువఒవాతము 

వార -బియ్య ము 

వారశూ ల-_వారదోషము 

వారు-_ తోలు 

వారుబటోయు-నీరు, ముందుపోయు 

వాల-చేప 

వాలలాడు_మునుగు, ఓలశ బ్బము 

తోడ స్నానమాడు 

వాలువ_చేప 

వాలుడొంకెన..వంకరగానుండు డొంకీ 

వాలు బొమ్మలు-వాలిన కనుబొమలు 

వాలగౌదలు-రోగ విశేషము 

గవుద బిళ్ళలు 

వాసం-వెదురుగడ 

వాసకట్టు -ఇంటికప్పు 

వాసెన కట్టు..గుడ్డను మూతగా కట్టు 

_పాలాకు-| వాయుటకుపయో గించు 

తాటి రేకు 

వాలు గమ్మలు-తాటి రేకులు 

(వాలు దిరుగు._దశదిరుగు 

వింటికోల._బాణము 

వింతపరుజులు-విశిష్టమగు క తిపిడులు 

విడిపట్టు._విడిది పట్టు 

విడిపాపలను జేయు. వేణుచేయు 

విడిమట్టు -విడిది 

విలుమూక _విలుకాం[డ గుంపు 

జానపద గేయ గాథలు 

విమానము. పాడె 

విహితముగానుండు- స్నేహముగానుండు 
విష్ణుకా౭త నోము. [వత విశేషము 

వీటీ కజ్బలు- బాణా కట్టలు 

కీధులేగించు-ఊరేగించు 

వీర కంపటము-వీరులుండు మంటపము 

వీర కాండ్లు-వియ్యంకులు 

వీర కాసే-వీరులు బిగించు గోచీ 

పర కుంకుమ..బీరులనాసట తీర్చు 
కుంకుమ 

వీర గంధము..వీరులకలదు గంధము 

వీర జడ..కుంభజడ 

వీర ణాలు-ఉత్సవ సమయములనాడు 

పెద్ద భేరీలు 

పీరతమకము_వీరులు గుమిగూడు 

మంటపము 

వీరతాడు-లావుగా పేనిన (తాడు 

వీరదండు-వీరభట సమూహము 

వీరనాట్యము-పీరులుత్సాహపూరితులై 
చేయు నాట్యము 

వీరపానులు..వీరస మూ వాములు 

వీర బొబ్బిలి కాయ-పాదాంగుళ్యా 

భరణము 

వీరబోనము.వీరులకుద్దేశింపబడిన 
భోజనము 

వీర ముష్టులు..జంగమ వీరభటులు, 

పీరభద వేషధారులు 

వీర మొగసాల. పెద్ద మంటపము 

సీర సేవ్యులు- వీర శైవులు 



వద సమూహము 

వీరనేసలు- వీరులకు పెట్టు నకింతలు 

వీరాంకఠ ములు. వీరబిరుదములు 

ఏలుపోట్టు. ఈ టె పొడుపులు 

వీలె.ఈ టె 

వెంకలు.ఎముకలు 

వెంట్టు..జడలు 

వెంప రెబ్బలు- వేంప రెమ్మలు 

వెట్టి చెజలు-నిష్కారణమ.గా కలుగు 

బాధలు 

వెనుక తట్టు.వెనుక వై పు 

వెనుక తొక్కు డు..వెనుకకు జరుగుట 
వెన్ను గాలము _వెన్నునకు [గుచ్చు 

గాలము, భయస్థానము 

వెతటోవు..దుఃఖించు 

వెలపట-బయట 

వెల్వ-విలువ 

వెలివాడ--మాలవాడ 

వెలుచు-క డుగు 

వెలుబడు-బయటికి వచ్చు 

వెల్లకిల- వెల్లకింతల 

వెల్పులు-జంతువి శేషము 

వెవ్వేరు.-వేర్వేరు 

వేగు చిక్కు -జాడదెలియు 
వేటు వార్చు..కొజుకు 

వేడుకలు-ఉత్సవము 

వేడుకార్ధను కోరిక 

వేరు బంధము-వేరుపాటు, విడిపోవుట 

వైకుంఠ పయనం-మరణము 

వైనం-తీీర్లు 
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వెపు దప్పు_దారి దప్పు 

వై రాలు-నిప్పులు 

వె లు-అక్షరములు 

వె సుకాడు-సడుచువాండు 

శ 

శతమానము-మంగళ సూ తము 

శరణార్థి-నమస్కా-రము 

శరలు-బాధలు, కష్టములు 

శరాబంధక ము_దాణములతో కట్టిన 

జెలు 

శరాబందికాన-చుట్టును బాణములు 

నాటిన ఖదు 

శల . కురుపు 

శల్వలు - ఆజ్ఞలు 

శశి పువ్వులు - శిరోభూషణ విశేషము 

శాం|బము - కామము 

శాతుబడి _ చేతబడి 

కశానాపకానలు - సేనోపనేనలు 

శిఖా ఉంగరము ౬ ము దిక 

శిడె పురుగులు - చెద పురుగులు 

శిరసు దివ్వెలు _ తలమీద నిడుకొన్న 
దీపములు 

శిరో వాయువ_త లనౌొప్పి 
శిలకోల... సెలకోల . 

శిలబంటి-మడుమల లోతు 

శృంగార తోట-ఊద్యానవనము 

శృంగార పజచు-అలంకరించు 

శ్చంగారము..అందము 

శెంబె-దీపపాత 
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శేరి_వీధి 

శోభన సంబము.-గర్భాధాన 

ముహూర్తము 

శోభనాల బావి-కూప విశేషము 

శ్రద్ధ వచ్చు-తగవు వచ్చు 

శ్రీతాళ దిబ్బెము-తాటియాకుల గుమ్మ 
టము మధ్య పెట్టిన దీపము 

శ్రీరాము మాడలు-పురాతన నాణె 

ములలో నొక రకము 

(శ్రీ వీరకల్లు-వీరుల పేరిట (పతిష్షింప( 

బడిన తాయి 

శ్రీ శూలము.విభూతి 

ష 

షామీలగు...చేతులు కలుపు 

స 

సంగడావులు-కూడితిరుగు నావులు 

సంగడి గుళ్టు.ద గ్గర దగ్గరగా నున్న 

రాతి గుండ్లు 

సంగన గుళ్టు_. ,, 

సంగళ్హు.స్నే వాములు 

సంగూర సగము 

సంగోరు-నగము 

సంత- బజారు 

సంతారు-_ (తిట్టు) సంతానము నశించు 
సంది జపము- సంధ్యావంద నము 
సందిలి- పక్కల కాన్ని దండ [కింద 

పట్టునంత 

జానపద గేయ గాధలు 

సందువా-మత్స్య విశేషము 

సందిటి పూనలు-దండ పూసలు 

సంది దీప ము-సంధ్య దీపము 

సంధ్యావ రి నోము- [వత విశేషము 
సంబెట-సమ్మెట 

సం|బము-సంబరము, ఉత్సవము 

సంభావన -|బాహ్మణల కిచ్చు దవష్నేణ 

సకినల పద్దై-చప్పుడుచేయు మంచము 

సడాకు-వీధి 

సతిపతి న్యాయము-సంభోగము 

సత్కా--దిష్టి 

సత్యాలు-మహ త్తులు 

సదరము-చదరము 

సదావ ర్రి-స్వయంపాకము 

సద్దలు- సజ్జలు 

సద్దిముల్లె-చద్దికూడు మూట 

సద్దు=-చప్పిడి 

సనిబాలు-చన్ను బాలు 
లి 

సన్న పూరి-సన్న గడ్డి 
గ్ 
సన్న బిల్ల -చంటిపిల్ల 

సన్నాయము-సన్నాహము 

సన్నియ పొద్దు.చన్ని చ్చు వేళ, 

మధ్యాహ ము 

సన్నెపాయె. స్తన్య పానము 

సనొమ్ములు-చన్నులు 

సప్పుడము-వప్పుడు 

సబడీలు-ఆయుధ విశేషము 
సబళము-ఆ యుధ విశేషము 

సబుకు కోల-కొరడా కణ 
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సమకట్టు-పూనుకొను 

సమజాయించు.-సర్జి చెప్పు 

సమదీటు-సమడజీ 

సమితిపోవు.వలస పోవు 

సముఖము-సమత్షము 

సముదానము._ సమాధానము 

సముదాయించు-- అణచు 

సముదాయించుకొను-సమాధానపడు 

సముడు.తాలూకాలో నొక భాగము 

సరాబు-షరాబు 

సరిజాదవ-తోడికోడలు 

సరిభుజము..సమ ఉట్టీ 

సరి నాగు-ఒకటికి ఒకటి వడ్డీ 

దిపడుండు..ఆంగీకారమగు 

రిపెణులు-హార విశేషము 

రి పనలు. స్ 

రిపోరు-.సమాన యుద్ధము 

ము_చఅుము, చజచు 

ర్త 

A aA A యల్ లో 

ర ర Miah _త 

రో ర్వ్యాసర్వార్థనా- అన్ని విధముల 

ల్వసల్ధడాలు చ ౨వ జేసిన 

చల్రడములు 

సవరించు-సొకు, కాపాడు 

సవరేతి-సగమురా తి 

నలిబడు -పాచిపోవు 

సవరించు-సాకు, కావాడు 

సవుకు-కొరడా 

సవుసు-త పస్సు 

సవ్వపొకు్కు--చర్మవ్యాధి నిశ్రషము 

ల 

సాంగ్యము-సంపదాయము 

వాడుక, పద్ధతి 

సాం బాలు.-ధాన్య విశేషము 

సాక_ఒవార 

సాకకుడుములు- వారపోయునపుడు 

దేవతకు నె వేద్యమిచ్చు కుడుములు 

సాకు _-కాపాడు 

సా కేరాజు-పాలించు పభువు 

సాగుమాన। కియలు-సహగమనపు 

చెర్చాట్లు 
సాగుమానము-సహగమనము 

సాటివాన- స్వాతివాన 

సాటీలు-పోలికలు 

సాటువ_చాటువు 

సాటువ కెక్కు--నలుగురికిని దెలియు 

సాటువెజుగు._పోలికపట్టు 

సాడి-చాడి 

సాదము- భోజనము 

సాదు-కాపొడు, పెంచు 

సాధనం-వ్యాయామము 

సాధన గరిడీ_వ్యాయామశాల 

సొధ్యానపడు-వశమగు 

సాధ్యానికి..అంకెకు, వశమునకు 
సానబెట్టు..పదును బెట్టు 

సానలు-చానలు, స్రీలు 

సానకత్తులు..పదును కత్తులు 

సాన్పు-కలయంపి 

సామంతరాగోల._ఆయుధ విశేషము 

సామితెఅయప- పోలికలు తెలియు 



478 

సాయికత్తులు-అయుధ విశేషములు 

సాయిబాకులు_ స 

సారకావిళ్ళు-సారాయి కుండలను 

మోచు కావడులు 

సారసత్తులు-జంతిక లు 

సాల-పా ఠకాల 

సాలకండి-ధాన్య విశేషము 

సాలు-చాలు, వరుస 

సాల్పు-వరుసన, |పక్క-న 

సావళ్ళు_-మత్స విశేషము 

సావుల్లు-చావడులు 

సాహిత్యము-స్వయంపాకము 

సాహే హేతనం-స్వయంపాకము, మోయన 

సింకి రేకుల గొడుగు-చిరిగిపోయిన 

తాటాకు గొడుగు 

సింగిణీ విండ్డు-ధ్వనుర్వి శేషము 

సిక్కు---చెకుగ్ర-, పెతోలు 

సిగబొండు-జుట్టును కట్టుతాడు 

సి గరము-_శిఖర ము 

సిగలము- 

సిగినము- ,, 

సిగబందు-సిగ బొందు 

సిగ్గుచెజచు-అవమానించు, 

మానభంగము చేయు 

గుమానం-సిగ్గుశర ము 

తి 

పాత 

దభు క్తి -సిద్ధులకు 

సీదిగిన్నె -గద్దెగిన్నె 

$9 

er 

రైక తి_సు 

ce దె ద 
ద్ oe పెటు విందు 

చు 

జానపద గేయ గాథలు 

సి వారుబిచ్చం.[గామముబయ ఏ నుండు 

సపౌలములలో నడుగుకొను ధాన్యము 

సిఠిసూలం-వి భూతి 

సిష్ట-భ కులు మొక్కు దీర్చుకొనుట కై 

తమ చర్మమును జొప్పించుకొన్న 

కొక్కె_ములు [వేలెడ దూలముబు 

సీలమంతతోతు.-బవీలమండల లోతు 

సుకవాజి పుటక..భోగయు క్ర జన్మము 

సురమా-కంటికి పెట్టుకొను నల్లనిపొడి 

ఇల, అటే 

సురాయు-కూజా 

సురిటి.సురటి, వీవన 

సురుకు చేయు-బాధించు 

సూరుక త్రి.చుజక తి 

సూరుగడి.చూరుగడి 
ఏ Cea 

సూ తకాళ్ళు-సవమర్లుము 
మ 

సూ,_తంజేయు-కాళిగట్టు 

సూర్యకాటార్దు. చుజక తులు 

సూర్యాపానక ౨-నురాపానము 

సూర పుటాలు-వ స్త్ర విశేషములు 

సూర్యవీ ధుల _-తూర్చు పశ్శి మములుగా 

ఫ్ర. వీధులు 

సూసకంబు-తిరుగుడు బిళ్ళ 

సూస్ర్ర పంచిలి.షామియానా, 

సెలకోలలు-బాణవి శేషము 

సెలగోల-ఆయుధవి శేషము 

సెల్వులు..ఆకజ్ఞలు 



పద సమూ హాము 

డీలు-మతాబులు (బాణాసంచా) 

కపు దుప్పట్లు-సన్నని (శేష్టమగు 

దుప్పట్లు 

సే 

సే 
సె 

సౌంగ-పొగ్యతాగు గొట్టము 

నాంగరు ల-చుట 
అ. త 

సొగటాలు.- పాచికలు 

సాక్కు విభూతి. మెక ము కలిగించు 

విభూతి 

సొన్న టంకాొలు-బంగాదు నాణములు 

సొప్ప జాడు-ఎండిన జొన్న కలు 
చరి 

సొప్పసొరుగులు-ఎండు వరుగులు 

సొమ్ములు.-పశువులు 

సొ|రలు-సొణి చేపలు 

సొ ల-చుట్ట 

నోడు ముట్టు-వ్యాపించు 

సోకాపుకూరలు-చొక్కుపు కూరలు 

సోద-చితి 

సోపు గజఅలు-చేతి కలు 
(అ) ca 

సోపు దార్టు...వే త ధరులు 

సోబి-చర్మ వ్యాధి, శోభి 

సోమనాలబావి.ఒకరకపు బావి 

నోమవీధులు-దశిణో త్తరములుగా 

తీరిన పీధులు 

సోలి రావులు-చా మరావులు 

సోలురావులు..- చాలురావులు 

సౌర్మాతి_సగము రాతి, అర్హరాతి 
ఢి 

స్యయంపాకం-ఆపహపూట అన్నము 

వండుకొనుటకె పరదేశి కిచ్చు 
బియ్యము, పప్పు, మర పకా 

మొదలగునవి 

స్థాలి...తాళి బొట్టు 

స్రీ ధనము-క్రీకి త ల్రినుండి సంక 
మించు ఆస్తీ 

హొ 

హంస గెద్దల పీట-అసన విశేషము 

హక్కు_ర వేజు_ గామమున కళ్లముల 

యందు ధాన్యమును గొలుచు హకు గా, 

దానివలన సం(క మించు సుంకము 

హనుమంతుపడిగె-క పి ధ్యజము 

హనుమంతుకా సె-సాధ నచేయు వారు 

క ద్దైడు గోచీ 

హనుమంతు గరిడి-వ్యాయావ శాల 

హనుమంతునరిగె-భేట విశేషము 

హనుమంతు నిశాని_హనుమంతుని 

ముద 

హనుమాండ్తు-హనుమాన్హ వారు 

హాయిరాము చేయు-క షే పెట్టు 

హర కారు-బంటు 
c9 రాం 

హాలు.-పెద్దగది 

హావతి_అవతి, దేవతకు పోయు 

కుంభ ము 

హాంగు-ఇంగువ 

హుండీ _డబ్బుసెద్దె 



గియగాథల పటిక 
షి 

ము[దితములు :- 

ఆగు మంచి కథ = పరిష్క-ర్త - శ్రీ వేటూరి ఆనందమూ ర్తి, పరిశోధన 

సంచికలు 

ఆరె మరాఠీల కథ - శ్రీ పొండురంగ ముుదాక్ష్షరకాల, రాజమం్నడి, 1988 

కమ్మవారి పణతి కథ . వెస్వార్డ్ అండ్ కంపెనీ - 1961 

కాంభోజరాజు కథ = వెస్ట్వార్డ్ అండ్ కంపెనీ . 1949 

కాటమరాజు కథ - మ[దాసు (పభుత్వ |పచురణ 

కామేశ్యరి పాట _ కరా అచ్చుయ్య ఆండ్ సన్స్ = రాజమం|డి - 1980 

కావమ్మ కథ - యస్. వి. గోపాల్ అండ్ కో - మదరాసు -- 1952 

కుమార రాముని కథ - మదాసు పభుత్వ |పచురణ 

కొమిరెల్లి మల్లన్న కథ = చెర్విరాల భాగయ్య .. కొండా శంకరయ్య 

మహాంకాళి వీధి . సికిం దాబాదు - 1949 

గాంధారి కథ _ అమెరికన్ డై మండ్ ముదాక్షరశాల -. 1988 

చిన్నపరెడ్డి కథ _ శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ విలాస ముదాక్షరకాల - మ దాసు 
1914 

చిన్నమ్మ కధ .. వికొబా ముదాక్షరశాల _ చెన్నపట్టణం ~ 1987 

దేసింగు రాజు కథ - విడిగంటి వీరయ్య - ఢ్రీ విద్యాపంద ముదాషర ళాల a 

చెన్న పురి ~ 1919 

ధర్మాంగద _ పాముపాట ,.. యస్. వి. గోపాల్ అండ్ కో. మృదాసు ఆ 1250 
నల్ల తంగాళ్ కథ - యస్. వి. గోపాల్ అండ్ కో _ మ్మదాసు - 195 

పల్నాటి వీర చరిత .. విశాలాంధ _పపచురణాలయము - బెజవాడ . 1961 
పెద బొబ్బిలిరాజు కథ - సెన్ దమిశ్ విలాస ము;దాకర శాల . చెళ్ళుపు5.1926 

బంగారు తిమ్మరాజు కథ - కరా అచ్చయ్య అండ్ సన్స్ .. కాకినాడ. 1928 
బాలనాగమ్మ కథ .- యస్. వి, గోపాల్ అండ్ కో. మ్మదాసు  19ల! 
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భల్హాణరాయుని కధ . గోపాల విలాస ముదాక్షరశాల అ చెన్నపట్టణం -- 1907 

మండ పేట పాపమ్మ కథ _ శ్రీ పరమేశ్వరీ బుక్ డిపో ._ రాజమండి 1984 

మెరావణ పదము - లక్ష్మీ నరసయ్య ._ యస్, అప్పలస్వామి ఆండ్ సన్స్ 

రాజమండి 1950 

లక్షుమ్మ కథ . వెస్ట్ వార్డ్ అండ కంపెనీ ._ మదాసు 1949 

పీరరాజమ్మ కధ .. యం. అప్పల నరసయ్య ట్ల సత్య నారాయణప బ్రిషింగ్ హౌస్, 

రాజమం(డి 

శ్రీ యాలరాజు కథ _ కమలా ముదాక్షరళాల . కాకినాడ .. 1912 

శ్రీ వరహావతార చరిత _ వెస్ట్ వార్డ్ ఆండ్ కో. చెన్నపురి - 1945 

సన్యాసమ్మ కథ - యస్. వి. గోపాల్ అండ్ కో _ మాసు - 1952 

సీకరింపబడినవి 

ఆఅంకాళ దేవత గాథ - విశాఖమండలము 

ఆనంతరెడ్డి కథ _ వికారాబాదు 

ఆనుముల (బహ్మారెడ్డి కథ _. వికారాబాదుకు చెందిన బె రూపి కిష్టయ్య 

చెప్పినది 

అరంజోతి కథ .. బోయిరేవుల, కర్నూలు 

ఆవుల యుద్ధం = కడప 

ఈడిగోళ్ళ దేవమ్మ కథ హైదరాబాదు 

ఈదెమ్మ కథ _ పెనుగొండ వాస్తవ్యుండు “కనకబండి గోపాలు” రచించినది ._ 

రేగ నల్లగోండ తాలూకాలో సంపాదింపంబడినది 

ఎలనాగిరెడ్డి కథ . రు దవరము, కర్నూలు, పెద్ద హు సేనయ్య 

ఎలమోళ్ళ పిల్ల కథ ,.. వికారాబాదు 

ఎల్లమ్మ కథ ,.. పెనవాడ .. నలగొండ జిలా 
యర య యు 

కమ్మరి కాళమ్మ కథ హైదరాబాదు 

కమ్మోరి పి న్రకథ-తాండూరు 

కుంటి మల్లారెడ్డిక థ.రుదవరము, కర్నూలు 
se) ch 

కుమార రాముని కథ వికారాబాదు 

31) 
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గంగమ్మ గౌరమ్మ కయ్యం-టో యిరేవుల, కర్నూలు 

గిరిరాజు పెండ్రి-బడబాగ్నిరామచంద్రుండు నెల్లూరు మండలము 

గోపిరెడ్డి కధ-వికారాబాదు 

జంగం బసవయ్య కథ _హైదరాబాదు 

జాంబపురాణము - 1. బోయిదేవుల్క, కర్నూలు 2. తిమ్మాపురం, మెదుకు 

జలకంటి వీరుని కధ -తాండూరు 

తరిదేవి కథ.రేగట్టై, నల్పగొండ జిల్లా 

తుమ్మెదపదం.-బోయిరేవుల కర్నూలు 

తెలగోళ్ళ స _తెమ్మ కథ_ హైదరాబాదు 

నఖ్రసోమనా ది కథ-తెలంగాణము 

నల్హారెడ్జి కథ._కర్నూలు 

నృసింహావతారము కథ,..విళశాఖమండలము 

పరమజ్యోతి కథ_ హైదరాబాదు. 

పరశురామావతార ము కథ...విశాఖపట్టణం 
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